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 শ্ীতুবনেশ্বর মিত্র কর্তৃক প্রণীত। 

ঝামাপুকুর লেন ২০ সংখাক-ভবনস্থ 

সরম্বতীযন্ত্রে 
উক্ষেত্রমোছন মুখোপাধ্যাকস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 

১২৮৭ সাল। 
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৮:৮৮ কাকার উস 

চে বঙ্গ ৩// 
(8800 01071) 

হে সদাশয়গণ । 

এই মদিরাসংক্রান্ত প্রবন্ধটা ত্ব্দবলম্বিত 
দ্য পানবিরতি চিরব্রত পালনের সহায় হইবে 
চাবিয়া আমি ইহা আপনাদিগের পবিত্র 
রে অপ্ণ করিলাম । 

গ্রন্থ কা র। 





বিজ্ঞাপন । 
স্প্টপটপা্াবস্ 

কয়েক বংসর অতীত হইল অত্রত্য ভূতপূরর্ব লন্ধ- 

প্রতিষ্ঠ ম্যাজিষ্রেট হেরিসন্ সাহেবের যত্তবে এখানে 
একটি স্্রাপাননিবারিণী সভা! অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত 

সভার অন্যমত অধিবেশনে আমি মদিরাসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করি। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বহু মহীশয় 

সেদিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পঠিত গ্রবন্ধটা 

উপস্থিত সভ্যগণের হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় আমি তাহাদের 

অনুরোধে উহা! মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত তৎকালে অঙ্থী- 

কার করি। হূর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য হিতপ্রদায়িনী সভার 

ন্যায় আমাদের এ স্থরাপাননিবারিণী সভারও অতি শৈশবেই 
জীবন শেষ হইয়াছে । এক্ষণে এ সভার ম্মরণব্যপদেশে 

এবৎ স্বীয় অঙ্গীকার গ্রতিপালন পরবশ হইয়া আমি সেই 
প্রবন্ধটী স্থানে স্থানে সংস্কত ও বর্ধিত করত উহার “মদিরা” 

নাম দিয়া বর্তমান পুক্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। সমাজের 

বর্তমান অবস্থায় মদিরাবিষয়ের চচ্চা বোধ হয় অনাবশ্যক বা 

কেবল সময়নাশক নহে । আশা করি) আমার এই গুরুতর 
বিষয়ের এই প্রথম উদ্যম নিস্ষল বা সামাজিকগণের নিকটে 
অনাদৃত হইবে না। 

চৈ শভুবনেশ্বর মিত্র । 
১২৮ সাল। 





সূচীপত্র । 

বিষয় 

ম'দরার ুত্রনির্দেশ ও প্রবন্বস্থ অন্যান্য 
বিষয়ের শীর্ষবিভাগ রি ০ 

মিরার উৎপত্তি, মন্থুষ্য কর্ুক মেবন, উত্তরোন্ডুর 
সংস্কার এবং জনপমালে বিস্তূতি ... 

মপ্দরার প্রকারভেদ রে 

মদিরার উপাদান *** ১৪ 
মদিরার বিকার রর ৬ 

মদিরার মধ্যে যে সুক্ষ পদার্থ থাকায় উহা মদকর হয়, 
তাহার রাসায়নিক তত্ব এবং মদ্দরিরাবিশেষে 
তাহার পরিমাণনির্দেশ 9 রর 

মন্থষ্যদেহে মদিরার প্রভাব + 
নুস্থ ও অন্বস্থ অবস্থায় মদিরার গ্রয়োজনীরত1 
সমালে, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে মদিরার স্ল 
উপসংহার 

পষ্ঠ। 

২১ 

৩৯ 

৪১ 

৪৬ 

৫৭ 

৭১ 

৪9৫ 

১২৮ 





শুদ্ধিপত্র | 

৩, ১৬, উল্লিখিত (উলিথত)। ৩, ১৯, বাৰায়ামিষমদাসেকা (ৰাব- 
রামিষমদাসেবা)। ৬, ৫, পরিণষা (পরণেয়)। ৯, ৮, সপ ( সন্ধা) । 
৯. ১২, খক্ষঃর (থজ্্ীর) । ১৯, ৭, সন্ভা (সন্কা)। ১৩, ১২, পিলাস্জি রোম্ান্ 
(পিলসজি রোমান )। ২১, ৯, ২য় (২)। ১৪, ১৮) হেডে ও পাচ 5 

পাচুই )। ২৪, ১৯, তালীকে (ভালিকে)। ২৪, ২০ শীধুশিক্ষবটসঃ (৭ ধু 
রে রৈঃ ) | ৩৪, ৫, ১। ওয়াইন (ওয়াইন) | ৩৫, ১৬, বণান্থদারে ( বর্ণানা. 
ঠসারে)। ৩৭, ৭,৩। স্পিরিট অভ ওয়াইন্ (স্পিরিট মভ্ ওয়াইন )। ৩৯, 
১৪, ৩য় (৩)। ৪০, ২, পরিণস্তব্য (পরিণেতব্য)। ৪০, ১৩, পরিণতি 
(পরিণীতি )। ৪১, ৫, নর্থ (8) ৪৬, ৬, ৫ম (৫)। ৪৬ ২২, সোশ্বা 
€ (পসোম্ম।) )। ৪৯১১৩, গ্লিসিরিন্ (গিসিরিন্)। ৫৭, ১১, ৬ঠ (৬)। 
৫৭, ২১, এম্লে। (এন্সেল)। ৬৬, 8, ১1)17721] 001৭ (51)1001 01)070 )। 
৬৬, ১৮, উচ্ছল ( উচ্ছৃঙ্খল )। ৭০, ১৪, বিধানোপাদানের (বিধানোপ- 
দানের )। ৭১, ১৫, বিপধানোপাদানের (বিধানোপদানের)। ৭১, ২৩, 
করিতে থাকিলে (করিলে )। ৭২, ২২, ছাকন (ছাকন)। ৭১, ২৪ ছাতা0- 
12008 € 81071700005 )1 ৩৪, ২০, অনিষ্টকারিতা (অনিষ্ঠকারিভা)। ৭৭, 
২৩, সংস্রাব (সংশ্রবে )। ৭৯, ৯, যেমন ওষধ (ষধ যেমন )1১০৯, ২০ স্ুরা- 
এহান্ (স্থরাগ্রান্) | ১২০, ১৮১ অশ্রেয়ৰা- ( অদ্বেরষঃ-)। ১২১১ ৩, পৌরা- 

ণিক (যেপোরানণিক ) | 





মন্ততা উৎপাদক পানীয় দ্রব্কে মদিরা বলে। ইংরাজীতে 

ইহাকে স্পিরিটস লিকার্ বা এলকোহলিক লিকার্ বলা 
যায়। এক্ষণে এই দ্রব্য সমাজের আবাল, বৃদ্ধ, বনিতার 

নিকট এত পরিচিত যে ইহার সুত্র নির্দেশ করাই বাহুল্য । 
পুরাকালে মনুষ্য-সমাজে মদিরা কেবল পানার্থ ব্যবহৃত হইত, 

কিন্তু অধুন! তদ্বাতীতঃ উহা! হইতে বিবিধ দ্রব্যাস্তর নি্কাদিত 

হইয়া বহুতর শিল্প ও রপায়ন কার্যে প্রযুক্ত হইতেছে ।. 
বর্তমান প্রস্তাবে মদিরা-পান ও তদানুষঙ্গিক কয়েকটা গুরুতর 
বিষয়ের আলোচনা! করা লেখকের উদ্দেশ্ব। স্থবিধার জন্য 

আলোচিতব্য বিষয়কে কয়েকটা শীর্ষকে বিভক্ত করিয়। বর্ণন 

করা যাইতেছে । যথা-_ 

১ম । মদিরার উৎপন্ভি, মনুষ্য কর্তৃক সেবন, উত্তরোত্তর 

সংস্কার এবং জন-লমাজে বিস্তূতি | 

২য়। মদ্দিরার প্রকার-ভেদ। 

৩য়। মদ্রার উপাদান । 
৪র্থ। মদিরার বিকার । 

৫ম । মদ্রার মধ্যে যে সুক্ষম পদার্থ থাকায় উহ! মদকর 



২ মদিরা। 

হয়, তাহার রাসায়নিক তত্ব এবং মদ্িরা বিশেষে তাঁহার 

'পরিমীণ-নির্দেশ । 

৬ষ্ঠ। মনুষ্যদেহে মদিরার প্রভাব । 
৭ম। সুস্থ ও অন্রস্থ অবস্থায় মদিরার প্রয়োজনীয়তা । 

৮ম। সমাজে) বিশেষত হিন্দু-সমাজে, মিরার স্থল। 

(ওনারা 

১ম। মদিরার উৎপত্তি, মনুষ্য কর্তৃক মেবন, 
উত্তরোত্তর সৎক্কার এবং 5 

বিস্ততি। 

মদিরা কোন্ সময়ে উৎপন্ন ও মনুষ্য-নমাজে পরিচিত 

হইয়াছিল তাহা ইতিহাস বলিতে অক্ষম । প্রাচীন ইতিবৃত্ত 
সকল পধ্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হয়, যে আদিম কাল 

হইতেই মনুষ্য মদ্রিরা-সেবনে প্ররৃদ্ত হইয়াছে । ফলতঃ কিগ্র- 
কারে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল কুত্রাপি তাহার নিদর্শন 
পাওয়া যাঁয় না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রাচীন গ্রন্থ সকলে 

কোন এক দ্রেবতাঁকে মদিরার জনয়িস্ত্রী বা সেবনপ্রবর্তয়িত্রী 
বা অধিষ্টাত্রী বলিয়া উক্ত হইয়াছে । হিন্দু-শাস্ত্রে মদিরার 

উতপভির কথা৷ কি, উহার সেবনই প্রাণিগণের সদ্বন্ধে নিত্য 

বলিয়। নিদ্দিষ্ট দেখ! যায় । মাননীয় প্রাচীন মহর্ষি মনু এক 

স্থানে নির্দেশ 8608 যে মাংসভক্ষণে, মদ্যপানে 
শপ পপ, ০ রর সপ শা পা্পীগ পিশীশিসিপাপপসপাশিিশিিি শপ 

সপ পি শিশশিটিপিসপ্পীতা তি পপ ২47 তাপসী ০ 

* ন মাংসতক্ষণে দোষো নমদোনচ চুলে | 

গ্রবৃতিরেষ। তৃতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাকল1।: ৫ ৫৫ 



মদিরা ৷ ৩ 

এবং মৈথুনকার্য্যে দোষ নাই, যেহেতু তাহাতে জীবগণের 
প্রবন্তিই আছে (কিস্তএ সকল হইতে নিরৃভ্তি মহা ইই- 
জনক)। শ্রীমন্ভগবতেও এরূপ দেখা যায়; যথা & জগতে 
মৈথুন” আমিব-ভোজন ও মদ্যসেবন জন্তদিগের সম্বন্ধে নিত্য, 
তদ্দিময়ে প্রতি বা! প্রেরণ। অনাবশ্যক। যাহা হউক 
হিন্দু আধ্যদিগের মতে মদিরাসেবনই ঘখন নিত্য প্রতিপাদিত 

হইতেছে, তখন মদ্যও ঘে তাহাদের মতে নিতা, পদার্থ 
তাহ নহজেই অনুমিত হয়। পরন্ত এই নিত্য সুষ্ষমভৃত বা 
পরমাণুগত নিত্যতা হইতে বিভিন্ন বলিয়া! বোধ হয়। প্রাচীন 
আধ্যগণ মদিরাসেবনকে চিরপ্রচলিত দেখিয়াই, তাহাকে 
শিত্য বলিয়] থাকিবেন। অপর, যে বেদ নিত্য বলিয়া প্রাচীন 
আর্ধাদিগের বিশ্বাস, প্রজাপতি সেই বেদ সৃষ্টি করিবার পূর্বের 
সোম মদ্যকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন । ইহা কৃষ-যজর্ব্দীয় 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত দেখা বায় | তত্িক্ন পথ্েদের' 
প্রাচীনতম ভাগের অনেক স্থলে মদ্যসেবনের বিনয় ভূয়ো 
ভূয়ঃ উল্লিখত আছে ।% বাইবেল গ্রন্থে যে জলপ্লাবনের 
উল্লেখ আছে তাহা খ্রীক্ট-জন্মের ২৩৪৮ বংসর পূর্বের ঘটন। 
বলিয়। ঠকানো রা জলপ্লাবনের পর নোয়। ১ দ্রাক্ষার 
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* লোকে ব্যবরামিষমদ)সেত! রি জন্তোন ভি তত্র চোদনা | ব্যব- 
স্থিতিস্তেবু বিবাহবজ্ন্ুরাগ্রঠৈরাস্থ নিবুত্তিরিষ্ট। ॥ ১১স্বন্ধ। ৫ম ১১ প্লোক। 

1 প্রপ্তাপতিঃ সোমং রাজানং অস্থজত। তমনু ভ্রয়ে! বেদা অকন্থান্ত । 
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৪ মদিরা। 

উদ্যান করিয়াছিলেন এবং দ্রা্ষামদ্য পাঁন করিয়া মন্ত 

হইয়াছিলেন। বাস্তবিক মনুষ্য-সম।জের আদিম অবস্থাতেই 
যে মদিরাসেবন প্রচলিত হইয়াছিল তাহীতে অণুমাত্র সন্দেহ 
নাই এবং তখন কোঁনপ্রকার ইতিহাসের জন্ম হওয়াই সন্থা- 
বিত নহে । পরন্তু ইহ] চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়, যে 
মানব-সমাঁজের তাদৃশ শৈশবা বস্থায়। যখন মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি 
কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পাদি কার্য নির্বাহের উপযোগিনী হয় 

নাই তখন কিরূপে তাহাদের মধ্যে মদিরাপ্রাপ্তি ও তৎ- 

সেবনাভ্যাস সংঘটিত হইয়াছিল। তাদৃশাবস্থায় মদির 
প্রকৃতিজাত না হইলে মনুষ্যবৃদ্ধিবারা তাহার উৎপভিসাধন 

হওয়! সম্ভবপর বোধ হয় না। তবে কি মদিরা আদে 
প্রকৃতিপ্রসৃতা ? 

ইহা অনেকেই অবগত থাঁকিতে পারেন, থে মদিরা কাষ্ঠ, 
তৃণ, ছুগ্গ প্রভৃতির ন্যায় পদার্থ নহে, ইহ তাদৃশ পদার্থ বিশে- 
ঘের অবস্থান্তর বা বিরুতাবস্থা । অধিকাংশ শারীরিক পদার্থ 

(0182010 80০৪%1০০৪) নৈসর্গিক নিয়মে উপযুক্ত কারণ 
বোগে সমষ্টি হইতে ব্ষ্টি (0017. 0010016% 60 82701)1) 

অবস্থ। প্রাপ্ত হয়; পরিণামে উহার এইরূপে আদিভূতে 

বিলীন হইতে পারে, যাহাকে ধ্বংস (7)9০%৮) বলা বায়। 

শ(রীরিক পদার্থের ধ্বংসের পূর্বের ছুইপ্রকাঁর বিকারাবন্থা 
ঘটিতে দেখা বায়। যথা, ১ম উৎসেচন (67067056100), 
হয় শঠন (7১0৮1800027) | 

উৎসেচন স্থুলতঃ পীঁচপ্রকার। এ পাঁচপ্রকার উং- 
সেচন দ্বারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উদ্ভব হয় । বথা_- 
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(ক) মদিরোহসেচন (4100100110 [7611007)66102) | ইহা! 

ঘারা প্রধানতঃ মদিরা এবং কারবোনিক, এসিড জন্মে । 
(খ) ল্যাক্টীক্ উৎসেচন (7806০ 170101017686102) | 

ইহাতে প্রধানতঃ ল্যাক্টাক্ এসিড্ জন্মে । 
(গ) বিউটিরিক্ উৎসেচন (37 সাও010768608) | 

ইহা দ্বারা প্রধানত; বিউটিরিক্ এসিড্ জম্মে। 
(ঘ) শ্লেক্সোৎসেচন (1 00005 1780616261017) | ইহা 

দ্বারা গঁদ ও মেনাইট্ নামক পদার্থ জন্মে | 
(উ) শুক্তোৎসেচন (409600৪ চাওলো)0768610) | ইহা 

দ্বারা শুক্তায় বা এসেটিক্ এসিড জম্মে। 
_ এই পাঁচপ্রকার উৎসেচন সাধনার্থ এক এক প্রকার সঙ্গীব 
দেহ-বিশিষ্ট অঙ্কুর বা বীজের (862৪7) সহাঁয়তা আবশ্যক 
করে। এ বীজ সকল প্রায়ই উদ্ভিজ্জধম্মী, কেবল একটা- 
মাত্র জান্তব।% ইহারা আকাশীয় বায়ুতে ইতস্ততঃ অবস্থিত 
আছে। উপযুক্ত ক্ষেত্র অর্থাৎ পোষণোপযোগী দ্রব্য এবং 
অনুকূল অবস্থা (উপযুক্ত উভ্ভাপ, আদ্রতা ও বায়ুর সংযোগ) 
প্রাপ্ত হইলে ইহারা পুষ্ট, বর্ধিত ও বহুসংখ্যক হয়। তদ্দারা 
কথিত উৎসেচন সমূহ সাধিত হয়। এস্থলে মদিরোৎ- 
সেচনই আমাদের রা হইতেছে । ইহা ঢুই প্রকারে 
সংসাধিত হয় । ১ম, প্রকৃতি হইতে (90768719088 মাও, 
£39068092) ; ২য় মন্বষোর আয়াস হইতে (4:69091 [05 
1)90/9107) | মহুযা-মায়াসহারা নিলি বির করা 

পপ সত * শি পাপা ৯৮ পাপ - ৩ ০৯৮০ ০. শপ শা 5০528 

শিস পিপি তিনি পপি ০পি এপস 

* ইহ হান্বারা বিউ উটবি্ সী সাধিত হয়। 
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কেবল প্রকৃতিজাঁত উৎসেচনের সহায়তাঁমাত্র । অর্থাৎ থে 
উপাদ্দানে যেরূপ অনুকুলাবস্থাযোগে এবং যে উৎসেচনসাধক 
উদ্ভিদের % (৪৪ 1970611000৫ €০:6528108) সহায়- 

তাঁয় স্বভাব হইতে মদিরোৎসেচন উপস্থিত হয়, সেই উপা- 
দান বা দেই উপাদানে পরিণেয় পদার্থ, তাদৃশ অনুকূলা বস্থা 
এবং সেই উদ্ভিদ উৎসেচকের সমাবেশ আয়াসদারা সংযো।- 

টন করিতে পারিলেই তুল্য ফল লাভ অর্থাৎ মদিরোতসেচন 
ঘটিত হয় । 

প্রকৃতি হইতে মদ্িরোৎসেচন সংঘটিত হয় ইহা শুনিলে 

সহস। বিশ্ময়।পন্ম হইতে হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক উহা কিছুই 

আশ্চধ্যজনক নহে । কন্দ, মূল, ফলাদি হইতে মধুর রস 

নিঞ্ষানিত করিয়! কয়েক ঘণ্টা কিছু উত্ভাপে (৬৮০ হইতে ৮০, 

ডিগ্রী) অনারৃতাবস্থায় রাখিলেই এ রস আবিল হইয়া উঠে। 
ইহ এ রসম্থ লাল! ও একপ্রকার পচনশীল ড্ব্য (ই20:০8০- 
1003 009$9000) বায়ুর অকসিজেন-সংযোগে বিকৃত হইলে 

ঘটিয়! থাকে। তদনন্তর এ পচনশীল দ্রব্য শঠিত হইলে এ 
দ্রবের একটী আভ্যন্তরিক পরিবর্তন উপস্থিত হয়। এ 
পরিবর্তন একবার ঘটিলে অবাধে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; আর 
বায়ুর সংযোগ না ঘটিলেও উহার নিরৃ্তিহয় না । এই ব্যাপার 
চলিতে থাকিলে কথিত মধুর রসে উত্তাপ প্রজনিত হয়। 

পা পম আপ ০ পাপা পপ 

* শ্বভাবতঃ হউক বা মছ্গষা-আয়াস দ্বারা হউক মধুর-দ্রবের সহিত এই 
উদ্তিদ্-বীজের সংযোগ না! হুইর| যদি অন্যানা তাবৎ অনুকুল অবস্থার 
সংবোগ হয তাহ! হইলেও মধিরোৎসেচন উপস্থিত হয় ন1। 
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তখন উহা! হইতে বাষ্প উত্থিত হইতে থাকে, এজন্য এ ড্র 
ফুটিতে দেখা যায়। কিছু কাল পরে বাম্পনিঃসরণ ক্রমে ক্রমে 
নিরভ হইয়! যাগ, তখন এ রসের আর প্ুর্বববৎ মধুরত1 থাকে 
না; ইহা এক্ষণে তীত্রাস্বাদ মদিরা। মধুর রসের উপরি 
উক্তরূপ পরিবর্তন ব্যাপারকে মদিরোৎসেচন কহে। 

এক্ষাণে দেখা বাউক প্ররুতি হইতে কিরূপে উল্লিখিত 
যদিরোৎসেচন ব্যাপার সংঘটিত এবং মদ্দিরার উদ্ভব হইতে 
পারে। 

জানা গিয়াছে দ্রাক্ষাশররা মদিরোৎসেচন-প্রবণ। এই 

শকর। শপ দ্রাক্ষা প্রভৃতি ফলে নিহিত আছে। জল রস- 

রূপে শর্করার সহিত মিশ্রিত হইয়া যথাপ্রয়োজন এ ফলে 
থাকে, দ্রাক্ষাদিফলস্থ লাল! ও পচনশীল পদার্থ (ট1/:০৪০- 
০9৪ 301)80108) বায়ুর সংযোগে বিকৃত হইলেই অভিষবের, 
(৪৪৮ উৎসেচক) স্থানীয় হয়। কিছু উষ্ণপ্রধান দেশের 
শ্ীত্মকালীন উত্তাপ অনায়াসেই কথিত উৎসেচনের অনুকূল 
হইতে পারে । অতএব নৈসর্গিক নিয়মে স্থপকক দ্রাক্ষাফল 

ভূমিতে পতিত হইয়া উচ্ছার সুক্ষ ত্বক্ বিদীর্ণ হইয়া! 
গেলে ও তন্মধ্যে বাধু প্রবেশ করিলে অনায়াসেই 
উল্লিখিত অবস্থা সকল সমবেত হইয়া মদিরোৎসেচন ও 

মদিরার উদ্ভব হইতে পারে। অথবা, কোন মধুর 

নিধ্যাস রক্ষ লতাদি হইতে নিষ্কীন্ত হইয়া অনারৃতা- 
বস্থায় স"স্থিত হইলে প্রোক্তরূপ উত্তাপ ও বায়ু- 

ক (011১0১164৯0 32৭. 
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স্পর্শে উহাতে মদিরোতৎসেচন উপস্থিত হয়।& যদি 
কোন মধুর রসে দ্রাক্ষা ভিন্ন অন্যজাতীর শর্করা 

থাকে তাহা হইলে এ শর্করা পাঁচক-উদ্ভিদের (ঘা 
11900) সাহাধ্যে অবিলম্বে দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হয় ণ' 

এবং তৎপরেই মদিরোৎসেচনের উপফোগিনী হইয়া! থাকে। 
যখন প্রকৃতিদেবী উদ্ভিদ্রাজ্যে যথেষ্ট ই মধুর রস নিহিত রাঁখি- 
রাছেন, দ্বিতীয়তঃ যখন এ রসে পচনশীল দ্রব্যের অসদ্ভাব 
দেখা যায় না এবং তাহার সহিত উৎসেচনানুকুল অন্যান্য 

অবস্থারও সংযোগ অনায়াসেই ঘটিতে পারে, তখন স্বভাঁবতঃ 

মদিরৌৎসেচন ব্যাপার সংঘটিত হওয়া কোনমতে অসম্ভব নহে। 

অতএব মদিরা অগ্্যাদির ন্যায় যে প্রকৃতিপ্রসূত তাহা স্প্$ই 
প্রতীয়মান হইতেছে । যেমন লৌহ প্রস্তরাদির সহিত অগ্নির 
স্থষ্টি, সেইরূপ মদ্যোপকরণের সহিত মদিরার স্ৃষ্তি। বেমন 
লৌহ, প্রস্তরের সংঘর্ষণে অমি উৎপন্ন হইয়া! মনুষ্যের গোচরী- 
ভূত হইয়াছিল, বিবেচন! হয়, মদিরাও মেইরূপ মদ্যোপকরণ 
দ্রব্য হইতে অনুকূলাবস্থাযোগে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া দৈব- 
যৌগে মনুষ্যের নিকট পরিচিত হইয়। থাকিবেক। ইহ] 

সংপূর্ণ সম্ভব, যে পৃথিবীর ভিম্ন২ স্থানে বিভিন্ন প্রকার উপ- 
করণ দ্রব্য হইতে স্বতঃ প্রস্তত মদিরা তৎস্থানবাসীদিগের 
নিকট প্রথমে বিদিত হইয়াছিল, 

সপ াপবশপা পপ ্-১০ পপ ০১ পিল পপ ০০ 
পন পপর পপ পপ 

* লেখক একদ1 নি হ্ নির্যাস স্বতঃই বাহির হইয়। গেঁজিয। 
মদির হইতে দেখিয়াছেন | 

1 এই প্রক্রিয়াকে কেহ কেচ 59০00017776 চ61710670181100 বলে। 

+ কুক্সাহেব বখন প্রশান্ত মহাসাগরে একটা দ্বীপ আবিষ্কার করেন হখন 



মদির1। ৯ 

ততপর ইচ্ লিজ্জাস্য হইতে পারে ষে প্রথমে মদিরা- 

লেবন মনুষ্যের কিরূপে শিক্ষা করা সম্ভব ? 

সকলেই অবগত আঁছেন, যে পিপীলিকা, মক্ষিকা, পক্ষী 

ও শুগাল প্রভৃতি বহুবিধ জন্ত্ুগণ অতান্ত মধুর রসপ্রিয় ॥ 

অনুষ্যও এ রসের পক্ষপাতী । মধুররস ফল ফুল; কন্দ, 

মূল প্রহ্ৃতি যেকোন বস্তুর সহিত মিলিত হইয়! যে কোন 
দুর্গম স্যানে থাঁকৃক না কেন, জন্তুগণ তাহ! অনুসন্ধান করিয়! 

পান করে। অনেক স্থলে আস্রাণ দ্বারা মি রসের সন্ধা 

অনুভূত হইমা থাকে । জ্রতাবতঃ মিষ্ট রসের যে জীবা- 

কর্ষণ শক্তি আছে তাহ! এ রস বিকৃত হইলে নূতন কারণ 

সংযোগে আরও বলবতী হইয়া উঠে । ইহা! সচরাচর প্রত্যক্ষ 

করা যায়, যে ইক্ষু বাখর্জুর রস বিরুত হইয়া গেঁজিয়া উঠিলে 
পিপীলিকা মক্ষিক! প্রভৃতি জীবগণ অধিকতর আগ্রহ সহ- 

কারে তৎপানে প্ররন্ত হয়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে; যে 

মিষ্ট রস যাঘৎ বিকার প্রাপ্ত না হয় তাবৎ কেবল রসনে- 

ক্িয়তপ্তিকর থাকে; বিকৃত অর্থাৎ দ্রব্যান্তরে (মদিরায়) 

পরিণত হইলে এ নবজাত দ্রব্যের সৃক্ষমাংশ (419০9; & 
0১৪) বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া ইতস্তত পরিব্যাপ্ত হয়। 
এক্ষণে প্ররণিগণ এই বায়ু আত্রাণ করিলে তাহার গুণে 
উল্লাসিত ও মভ হইয়া উঠে এবং যে স্থান হইতে উক্ত 

ক্ষযাংশ উদ্থিত হইতেছে সেই স্থানে ধাবিত হয়। এই জন্য 
টি পিক প-৮ পি শসা া ৭ ৩ শি পাসপপীকপাপস পাপিপস্পপপ্পী শী পাতা পিপিপি বত ০৫ কদিন পেপাল ই পট ০৩৭৮ কপ পি? দা স্পা পপ পাপী 

জানা গিয়াছিল, যে ত্র দ্বীপের লোকেরা কেবল নারিকেল হইতে মদিরা 
প্রস্তত করিয়! বাবভার করিত | 146 --21018718 [0108)50088 91 (07১92018507 

8৪11 111. 42286 18), 



১৩ মদিরা। 

যদিরার অপর একটা নাম মদগন্ধ! অর্থাৎ যাহার গন্ধে মন্ততা 
জন্মে। এই রূপে স্রাণারুষ্ট হইয়। জীবগণ মদিরা-উৎপংস্ত- 
মান মধুর বা বিকৃত রস পানে প্ররভ হয় & এবং অপর্ধ্যাপ্ত 
পান করিয় প্রমন্ত। লংজ্ঞাবিহীন অথবা মুতও হইয়া! খাকে। 

তাহাদের এইরূপ ছুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াও ত্রাণারুষ অপ- 

রাপর প্রাণীরা কথিত দ্রব্যের (মদ্যের) পান হইতে নিব 
হইতে পারে না। মনুষ্যসমাজের আদিম অবস্থায় মদ্িরার 

মোহিনী শক্তি কর্তৃক মনুষ্যও যে অন্যান্য জন্তর ন্যায় 

প্রোক্তরূপে আকৃষ্ট হইয়! থাকিবে, ইহা বিচিত্র নহে । যখন 
দেখ! বায়, স্সভ্য মমাজন্থ স্থশিক্ষিত ব্যক্তিগণ মদ্যপায়ীগণের 

অশেষবিধ দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াও মদ্যপান হইতে বিরত 
হইতে পারেন না; তখন মনুষ্যসমাজের আদিম অবস্থার 

লোকেরা যে অন্যান্য জীবের আদর্শে মদিরা পানে প্রবৃত্ত 

হইয়াছিল তাহাতে অসম্ভব কি ? 
অথবা, ইহাও নিতান্ত অসঙ্গত নহে, যে মনুষ্য বিনা 

আদর্শে ঘটনাযোগে স্বয়ংই মদিরাসেবন শিক্ষ। করিয়াছে। 
খাদ্য দ্রব্য পষ্ুযুষিত হইলেও অনেক সময় আমরা তাহা! 
ভক্ষণ করিয়। থাকি । যখন স্থাস্থ্যজ্ঞানের অনেক উন্নতির 
অবস্থাতেও আমরা সময়ে সময়ে শঠিতপ্রায় আত্ম, কাঁঠাল, 

আনারস, মৎস্য প্রভৃতি ড্ব্য ভক্ষণে ক্ষান্ত থাকি না, তখন 

যে সমাজের আদিম অবস্থায় মনুষ্য পধুর্যষিত বা বিকৃত 

আহাধ্য জ্ব্য তক্ষণে বিরত ছিল, তাহা কখনই বোধ হয় না । 

* মদ্দিরাসেবনে মদ্যপায়ীগণের জিহ্বার আম্বাদনশক্তির ব্যতিক্রম ঘটে, 
এজ্ন্ ভাহার বেস্বাদ দ্রব্য ও সানন্দে ভঙ্গণ করে। 



মদিরা। ১১ 

দেখা যায়, স্মিষ্ট দ্রাক্ষা বা তথ্বৎ সুন্গনত্বক্বিশিষ্ট ফল সুপ 
হইল! ভূমিতে পতিত হইলে বিদীর্ণ হইফা! যায়। এই অবস্থায় 

কিছু কাল বায়ু ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইলে এ ফল শঠিত 
এবং ফলম্থ মিষ্ট রস মদিরায় পরিণত হইতে পারে। এক্সাণে 
এ শঠিত ফল মনুষ্যের উদরস্থ হওয়া আশ্চর্য নহে, অথব! 

দ্রাক্ষা কা তদ্বৎ মিষ্ট ফল বা মিষ্টরসীল লতা ও কাণ্ড নিষ্পে- 

ষণ দ্বার! মধুর রসাদি সঞ্চয় করা ও পানাবশিষ্ট রস ভবিষ্য- 

তের জন্য রক্ষা করাও আদ্িমকালান মনুষ্যগণের পক্ষে 

অসম্ভব নহে; কেননা আহারীয় দ্রব্যের সঞ্চয়জ্জান জী'ব- 

গণের প্রকৃতিসিদ্ধ দেখা যাঁয়। বিশেষতচ জলশুন্য পার্বত্য 

প্রদেশে পিপসাশান্তির জন্য ফলমূলার্গির রস নিতাস্ত প্রয়োজ- 

নীয় হইতে পাঁরে এবং ভবিষ্যতের জন্য ইহার সঞ্চয়ও সম্ভব- 

পর বোধ হয়। যাহ] হউক এইরূপে দ্রাক্ষারস বা তদ্ধৎ তন্য- 

প্রকার স্থমিষ্উট ফল বা লতাদির. রস নিফাপিত করিয়! কিছুকাল 
অনারতাবস্থায় রাখিলে গেঁজিয় মদিরায় পরিণত হয় ।% 

অথচ এ রসে শর্করার ভাঁগ অধিক থাকিলে প্রস্থত মদ্যে 

মিষ্টাম্বাদও থাকিতে পারে সন্দেহ নাই |” এরূপ আব- 
স্থায় মনুষ্য কর্তৃক এ পেয় দ্রব্যের (মদিরার) অনায়াসেই 
পাঁন স“ঘটন হইতে পারে 1; কোন অপরিচিত জুব্য মনুষ্য 

১ পপ পপ ০০ পি ৩০০০০ এপি 

* মদদিরা উৎপর হইয! আরও কিছুকাল অনাবৃতাবস্থার থাকিলে উহার 
বিকার উপস্থিত হইয়া দ্রব্যান্তরের উদ্ভব হয়। তদ্বিষয় পম্চাৎ বিশেষরূপে 
বর্ণিত হইবে । | 

+ দ্রাক্ষারসে সচরাচর শতকরা যে বিংশতি অংশ শর্করা গাকে তাহাই উৎ- 
সেচনদ্বার| মদ্দিরাসারে (412897501) পরিণত হঘ ; তদ্তিরিক্ত শর্কর] থাকিলে 
উতপর় মদিরাঁসারের গুণে তাহার আর পবিণতি হয় না, শর্করা রহিয়। যায় । 

£ তৃষ্ণাতুর ব্যক্কির পানীয়ে নিষ্টাস্বাদ থাকাব তা? প্রয়োছন্৪ ইয় ন)। 



১২. মদিরা ] 

কর্তৃক ভুক্ত ব৷ পীত হইলে দেহে তাহার ক্রিয়া্ণ অবশ্যই 
প্রকাশ পায় । আদিমক লীন মনুষ্য যখন সর্ববপ্রথমে যে কোন 

বিশেষ ঘটনাক্রমে হউক বিকুতদ্রাক্ষাদির রস (মদিরা) পান 

করিয়াছিল তখন তাহার দেহে অনতিবিলম্বে কথিত দ্রব্যের 

প্রফুল্লতা ও উল্লাস জনক গুণের অবশ্য আবির্ভাব হইয়! 
থাঁকিবে। এই রূপে সেই ব্যক্তি অভূতপূর্ব প্রফুল্লতা অনু- 
তব করিয়! তাহাতে মধুর রস ব্যতীত অন্য পদার্থের সত্ব! 
অবশ্যই উপলব্ধি করিয়া! থাকিবে । এইপ্রকারে বা এতা- 
দুশ ঘটনা হইতে মনুষ্য মদ্িরাসেবনে প্রবুভ্ত হইয়াছে বলিয়া 

বোধ হয়। 

মনুষ্য কত প্রাচীন কালে কোন্দ্রবাজাঁত মদিরা প্রথম 

ব্যবহার করিয়াছিল তাহা নিশ্চয় হওয়া ছুরূহ। প্রাক্- 
.এঈঁতিহাসিককালীন কোন বিষয় স্থির করিতে হইলে অনু- 
মানের আশ্রয় লইতে হয়, কিন্তু যাহা কেবল অনুমানসিদ্ধ 
তাহা নিশ্চয়রূপে বিশ্বসনীয় হয় না । তবে অনুমানের সহিত 

কিয়পরিমাণ প্রমাণ পাওয়া গেলে সিন্ধান্ত বিষয়ে তত- 

দূর সংশয় থাকে না। অতএব যে প্রাচীনতম কালের মদ্য- 
সেবনের কোন প্রমাণ আমর] উপস্থিত করিতে পারিব না, 

কেবল অনুমান দ্বারাই আমাদিগকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত 

হইতে হইবে তাহার আলোচন। করিতে আমরা ক্ষান্ত 

থাকিব। অপর যে সময়ের মদ্যপান সম্বন্ধে কোন না 

কোনও রূপ প্রমাণ আমাদিগের অনুমিতির পোষকে 

প্রদর্শন করিতে পারিব আমরা এস্থলে সেই সময় হইতে 
মদিরাসেবনের কথা আন্দোলন করিব। 



অদিরা। ১৩ 

ইহা সর্বববাঁদিসম্মত যে, অতীব প্রাচীন কালে (প্রাক 
 এঁতিহাসিক) একটা মনুষ্যজতি পৃথিবীর অন্যান মনুষ্যজাতি 
অপেক্ষা অগ্রে উন্নতি ও সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়া- 
ছিল। সেই সময়ে কোন আচার ব্যবহারের কথা যদিও 

মনুষাজাতির কোন ইতিহাস বলিতে অক্ষম, কিন্তু গ্রচ্ছন্গ- 
প্রভাবিনী শব্-বিদ্যার প্রমাদে আমর! সেই গভীরগুহা স্থিত 
তমসাচ্ছন্ন বিষয় এক্ষণে অনেকটা! স্পষ্টরূপে ক্তানিতে পারি- 
তেছি। 

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে, অধুনা 
শব্দ শাস্ত্রের আলোচনা! এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা 
স্থিরীকৃত হইয়াছে যে হিন্দু, পারপীক, টীউটন (১), শ্লীভো- 
নিয়ান (২), কেল্ট (৩), পিলাসজি (8), রোম্যান (৫) এই 
সপ্ত জাতির আদি পুরুষের! এক মূল পরিবার বা জাতি ভুক্ত 
ছিলেন। সেই মূল জাতি মধ্য আসিয়ার কোন এক' 
দেশে (৬) বাস করিতেন। তাহাদের ভাষা ব্যবহার ও ধর্ম্মা- 
লোচনা একরূপই ছিল। কালসহকারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 
হইলে, সম্ভবত? বাঁসস্থান ও তোজ্যাদির অসঙ্কুলান হওয়ায় 
তাহাদের কতকপ'খ্যক লোক দলবদ্ধ হইয়া! সময়ে ২ 

সা ০৭ ২২৭ পপ আপ... পাস ০০-০৭-০৮০১ 

পপ পস্পপপপ পক পপ 

€১) উংরাজ ও জন্মান্দিগের পূর্বপুরুষ । 
(২) রুসিয়াপ্রদেশবাসী । 
(৩) ফাল্স প্রতি দেশবানী। 
(5) গ্রীসদেশবাসী। 
(€) ইটালীপ্রদেশবাসী | 

(৬) বেলুর্তাগ ও মুস্তাগ্ পর্জতের পশ্চিম পাশ উচ্চতরভূমি বণিয়া 
অনেকে অনুমান করেন | 
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সাধারণ আবাসুমি ও সমাজ হইতে নিষ্কাস্ত হইয়া নানা 
দিগ্দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহা- 
দিগের আদিম বাঁসম্থান হইতে নির্গমনে নৃতন ২ জাতির 
সহিত সংশ্রব ও নৃতন ২ প্রয়োজনানুরোধে বিবিধ নূতন শব্দ 
সংগ্রহ আবশ্যক হওয়াতেই কথিত বিচ্ছিন্ন পরিবারের 
কালক্রমে বিভিম্নজাঁতি এবং তাহাঁদিগের ব্যবহৃত ভাষাঁও 
'পরম্পর স্বতন্ত্র হইয়া ফাঁড়াইল 1% ধাগ্বেদে যে সপ্তর্ধির 
উল্লেখ আছে তাঁহারা উল্লিখিত সপ্ত পরিবারের নেতৃগণ এবং 
প্রত্নোক ও সপ্ত ধামের যে নির্দেশ আছে তাহাই এ সপ্ত 
পরিবারের আবাসভূমি, সন্দেহ নাই। প্রত্ব শবে প্রাচীন, 
ওক শব্দে বাসম্থান অর্থাৎ প্রত্বোক অর্থে প্রাচীন আবাসস্থান 
বুঝায়। যদিও কথিত সপ্ত পরিবার পশ্চাৎ সপ্ত বিভিন্ন 
জাতি রূপে পরিগণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের ভাষায় 
'এমন কতকগুলি শব্দের সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়ঃ যে তাহা 
তাহাদের পূর্বপুরষগণ কর্তৃক একত্র অবস্থিতিকালেই ব্যবহৃত 
হইয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয়। এইরূপ সাদৃশ্য শব্দ ব্যবহার 
দ্বারা আমরা মূল জাতির সেবিত অনেক আচার ব্যবহার ও 
পরিচিত অনেক দ্রব্যাদির তথ্য জানিতে পারিতেছি । বর্তমান 
প্রস্তাবে মূল আরাজাতি কর্তৃক মদিরাসেবন, এবং কোন্. 
দ্রব্জাত মদিরা তাহাদের নিকট পরিচিত ছিল, ওপমিক- 
তাঁষাতত্রের সাহায্যে তাহাই নিদ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা 
যাইতেছে। 

১। মন্ততাারা মদ্যসেবন সুচিত হয়। প্রাচীন আর্ধা- 
+ 80৮০০ শী সি ০১০০৩ পি পাটি, সপ পাপী? ৫ পপি ০ ২ পিপি পাপ শা ীশপিপীশা পপ্পীসপী 

* সংস্কুত) জেন, টাউটোটি নক, শ্রাভানিক, কেলটাক্, ত্রীক, রোঙ্যান।' 
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ভাষায় এই মন্তভাজ্ঞাপক শের নিগ্গোক্ত সৌসাদৃশ্য বিদ্য- 
মান থাকায় এই উপলব্ধি হইতেছে, যে মূল আর্ধ্যজাতি 

মদিরাসেবনে রত ছিলেন। 

মন্ততাজ্জাপক মদ বা মহ ধাতুর বূপ-_ 
'স্কৃত- বৈদিক প্রয়োগ__মদাঁতি, অন্দতি। মন্দতে, মদে- 

মহি, মলি, মমতসি, মতস্ব, মমাদ্ধিঃ মত্ত | 

ত্রীক_মদাপোস্, মদাউ, মদৌলও মদেগো, মাবোস্। 
_.. ল্যাটান__মাদিও, মান্দিছুল্, মাদ এসি ও, মাদে ফোসিও, 

অদনারে। 
টাউটেনিক শ্রেণীর অন্তভূভি 

». গীথিক- মিতে? মতয়ান্। 

». ঝ্্যাউলোস্যাঝন্- মত মত্যাৰ। 

»  ইংরাজী- মাদ। 

হিক্র-দিসজে। 
জেন্দের অন্তর্গত পারসী-মসত। 
যদি বল মন্ততাজ্ঞাপক শব্দ হইতে মদিরার বিদ্যমানতা 

অসম্ভবও হইতে পারে। অতএব-- 

মদ্িরার নামগত সৌসাদৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছে । যথা-_ 
মদিরার সাধারণ নাম। 

সংস্কৃত-_ভিম্নমূ।% 

১.৬ 
টিসি ৭ 

* সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ভিদ ধাতু হইতে ভিরশৰ নিষ্পর হুইয়াছে। 

তিদ ধাতুর অর্থ পৃপক্, স্বতন্থ। মিষ্টরসাশ্রিত উপকরণ্ব্য হতে দির! 
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ল্যাটীন__ভিনমৃ। 

শ্রীক-ফৈনস্। 
ইংরাজী-_ওয়াইন্। 

অতঃপর মদ্দিরার উপকরণবোধক শব্দের সৌসাদৃশ্য 
প্রদর্শিত হইতেছে ।-_ 

মধুর রস হইতে সহজেই অর্থাৎ শিল্প ব্যতীত মদ্য উৎ- 

প্ন্ন হইতে পারে। আদিম কালে এইপ্রকার উপকরণ- 

জাত মদিরাই ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভব। দেখ? যায় আর্ধ্য- 
ভাষায় ও তাহার শাখাভাষায় মধুর-রস-প্রতিপাদক মধু 

শকের চমৎকার সাদৃশ্য আছে। যথা 

সংস্কত-_মধু1% 
জেন্দ_ মধু । 

পাস রা, 

ত্বতস্ত্রীকৃত পদার্থ, অতএব মপিরাতে ভাবার্থে ভিন্নশকের প্রয়োগ সঙ্গত বোধ 
হয়। সংস্কত অভিধানে ভিন্নশঙ্জের ক্লীবলিঙ্গে হদলাবী অর্থ দেখাযায়। 
ফলতঃ মিউয়ার সাহেৰ মদদিরার প্রতিশকে ভিন্নশব গ্াবহার করিয়াছেন। 
(56০--3875506 66 511.) ভিপ্নশবের মদশ্রাবী অর্থ করিলেও ড্রাক্ষাদি ফল 
বুবাইতে পারে। ল্যাটীন ভাষায়ও ভিনম্ বলিতে মদোৎপাদক দ্রাক্ষা ও 
ভজ্জাতীয় ফলোতপন্ন মদিবাকেও বুষায়। ইহাতে বোধ হয়, দ্রাক্ষাদিফলনিষ্পন্ন 
অদিরাকে “ভি্নম্” বল! হইত এবং মূল আর্ধযজাতি তাহা ব্যবহার করিতেন । 

* সংস্কৃত সাহিত্যে মধুশব্দের কয়েকটা অর্থ নিবূপিত আডে। তন্মপো 
সাধারণ অর্থ মিষ্ট রস। তদনুলারে প্রাচীনকালে অনেক দ্রব্যের নামকরণ হই- 
যাছে। যখা_মধুবলী, মধুতৃণ, মধুক্রম, মধুষষ্টি, মধুবীজ, মধুরস! ইভ্যাদি। 
অন্যতর অর্থ মাক্ষিক অর্থাৎ মৌ। অপরার্থ মদির়া; ইহাও অতীব প্রাচীন 

 ক্কালের অর্থ । বোধ হয় মধুর রসের বিকার (মদ) প্র।চীনদিগের নিকট নামা-. 
স্তর প্রাপ্ত না হইয়] প্রথমতঃ মধুনামেই অভিহিত হইয়াছিল। খথেদে দোম- 
মদ বুঝাইতে মধুশবের প্রয়োগ দুষ্ট হয়। প্রাচীন আতিধানিকের 
জাঙ্ষাপ্রত্ত মদ্যকে মধু বলিয়াছেন। 
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গ্রীক মেদ মেছুয়। 
ল্যাটান্-_মেল, মেল্লিস্। 
য্যাউলোমাাকন্ | মেঢ়, মেদে।। 
পুরাতন জর্মান ) মিতে?, মেডু। 

শ্লভোনিক-মেছু, মেদো। 

লিথিউয়েনিয়ান্_মিদস্। 
হিক্র-_মিল। 

অপর, দ্রাক্ষ। হইতে লহজেই যে মদিরা উৎপন্ন হইতে 
পরে তাহা পুর্বে বলা হইয়াছে । মদোর এই বিশেষ সহজো- 
পকরণ--দ্রাক্ষার শব্দ-গত-সাঁদৃশ্য আধ্যজাতির ভামাম কেমন 
আছে তাহা দেখা যাইতেছে । নথ1-- 

সংস্কত-_দ্রাকমা (ড্রাক্া)। 

গ্রীক রহকস। 
ইংরাজী--গ্রেপ্স। 
অনন্তর, ড্রাক্ষাজাত মদির] মূল আর্ধযদিগের নিকট পরি- 

চিত থাকার পক্ষে অপর যে প্রমাণ পাওয়া বায় তাহ1ও 
নিশ্বে প্রদর্শিত হইতেছে। 

ক। মদ্যতত্বজ্ঞব পঞ্চিতেরা বলেন, আসিমা-প্রদেশে 
দ্রাক্ষার আদিম জন্মভূমি । সেই দেশ হইতে প্রাক এতি- 
হাসিক'কাঁলে উহা পাশ্চাত্য প্রদেশে আনীত হয়।% বাস্ত- 
বিক মধ্য-আসিয়া দ্রাক্ষার চির-নিবাস-ভূমি। 

খ। ড্রাক্গা একটা মদ্যের স্্বাঁপেক্ষা সহজ উপকরণ। 
সি পিপি তি শত পাশাপাশি শতশত শপিং ৯:০০ পা ৯০ সপে পার পিস 4৮ পা? ০৯ পা হাল 

৭৮ 11015 $107877 09 19 90807669185 070 ১1010) 069 09 65678 
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. গ। প্রাচীন গ্রন্থে দ্রাক্ষামদ্য প্রাচীনতম কালে প্রচলিত 
ছিল বলিয়। প্রকাশিত আছে। 

ঘ। মধুশব্ের প্রাচীন অর্থ মদিরা। প্রাচীন আভি- 

ধানিক ভরত মধু দ্রাক্ষা-মদ্য-প্রতিপাদক বলিয়া স্থির করিয়া 
ছেন (শব্দকল্পদ্রম-মাঁধবীকং শব্দ দ্রব্টব্য)। হেমচক্দ্রও 

মদিরার পর্যায়ে মাদ্বীক (মবদ্ীকা-_দ্রাক্ষা জাত) শব্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন । যখন এই মধু-শব্দ সোমমদ্য বুঝাঁইতে খখেদে 
প্রযুক্ত দেখা ঘায় তখন প্রাক বৈদিক কালে মধু অর্থাৎ 

দ্রোক্ষাযদ্য মূল আর্ধ্যদিগের নিকট পরিচিত ছিল প্রতীয়মান 

হয়। 

উ। পাশ্চাত্য আর্ধ্যভাষাঁয় ভাইন শব্দ দ্রাক্ষা-প্রতি- 
পাঁদক। এই ভাইন হইতে পাশ্চাত্য প্রদেশে মদিরার নামের 
উৎপন্ভি হইয়াছে বলিয়া অবধারিত আছে । 
উপরিউক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতীতি হইতেছে, যে প্রাচীন 
আধ্যজাতির একত্র বাস-কালে অর্থাৎ প্রাচীনতম মনুম্য- 

সমাজে মদিরা, সম্ভবতঃ দ্রাক্ষা-প্রনৃত মদিরা ব্যবহৃত 
হইত। তাহারা পরস্পর পৃথগ্ভূত হইবার পূর্বে মদ্য- 

প্রস্তত-প্রক্রিয়া অবগত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পরন্ত 

মদির৷ কত কাল হইতে তাহাদিগের নিকট পরিচিত হইয়া 

আমিয়াছিলঃ অনুমান বাতীত তাহা! জানিবার অন্য উপায় 

নাই। বোধ হয়, আদিম অবস্থায় মনুষ্য পূর্বোক্ত 
৭ ৩ পপ - তলত তা পি জিপিসপিত ২ 0৯৩৩ এছ আআ, । শপ শশা পিস পিপিপি পপি তপপীশিত শী শিপ ০০ পী সপ দিপা লিপ 
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কোন এক প্রকারে মদিরার উতপভ্ভি-তথ্য অবগত হইয়। এবং 

 পানদ্বারা উহার প্রফুল্লকর গুণে মুদ্ধ হইয়া, কিরূপে সত্বরে 
ও প্রচুর পরিমাণে মদিরা প্রস্তত হইতে পারে, তাহার উপায় 
উদ্ভাবনের চেষ্টা অবশ্বই করিয়া থাকিবে । এমতে তাহারা 

ক্রমশঃ মিক্টরসপূর্ণ যথেষ্ট ফল হইতে; % তদনন্তর মিষ্টরসা- 

শত উদ্ভিদংশ (যেমন কন্দ, মূল, ফুল, লতা ইত্যাদি) ও 
নির্ধ্যাস (যেমন সীরখিস্ত (8289) মধু প্রভৃতি) হইতে মদিরা 

প্রস্থত করিতে প্রবৃত হইয়াছিল এবং ইহাতে বনুদর্শিতা লীভ 
করিয়। অবশেষে, বহুবিধ শম্ত, হইতে গ যে মদির! প্রস্তিত 

হইতে পারে, ইহা অবগত ও তৎকর্ধসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিল। অপর মদিরার প্রস্তত-প্রক্রিয়া ও বহুবিধ সংস্কার কাঁল- 

সহকারে মনুষ্যের বুদ্ধিবিকাশের সহিত স'ঘটিত হইয়া- 
ছিল। প্রথমত; কোন অনায়াস-সাধ্য মদিরাই (আসব) বহু-, 

কাল প্রচলিত ছিল। পরে যাহাতে তাহা! অধিকতর তেজন্বী 

ও স্থপেয় হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্ঠক হওয়াতে 
তাহাতে বহুবিধ-দ্রব্-সংযোগ ও অগ্রি-সন্তাপ, তাহার উপ- 
করণ দ্রব্য উঞ্চ জলে সিক্ত এবং জলসহঘোগে উহার কাথ 

নিষাষণ করিয়া উংসেচন উদ্দীপন কর! হইয়াছিল । এই, 
রূপে ক্রমশঃ মদ্য চোয়াইয়া অপেক্ষাকৃত তেজস্বিনী মদিরার 
অর্থাৎ স্রার প্রস্কত-বিধি আবিষ্কত হয়। এই চৌয়ান- 

প্রক্রিয়া মদিরার উন্নতি-সাধন-পক্ষে চূড়ান্ত হইলেও ইহা! 
প্রাচীন (বৈদিক) কালেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। 
পপ 

প্রায় প্রত্যেক ফল হইতেই এক ২ প্রকার মিরার উদ্ব হইতে পাবে) 
০.১ লা এল এপ ৯ আপ পপর ক 



২০ মিরা | 

অশ্মদেশে স্থরাসন্ধান জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হইতে দেখা 

বায় তাহা এত সহজ-শিক্প-সম্তৃত যে; তাহার উদ্ভাবন সমা- 
জের শৈশবাবস্থাতেই ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা 
হউক, এই যন্ত্র তাদৃশ সহজ হইলেও প্রয়োজনানুসারে কাধ্য- 
সাধক তাঁহার সন্দেহ নাই। চোয়ানযন্ত্র দ্বারা সহজ হইতে 
তীব্রতর মদিরা উদ্ভত হইয়াছে । অল্প কাল হইল আবার 

ইহারই মাহাঁষ্যে মদিরার সার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । এই 

সার যদিও প্রথমতঃ শিল্প ও রসায়ন কার্যেই ব্যবহৃত হইত, 

কিন্তু ইদানীং ইহ! মদিরা ও স্থরাকে অধিকতর তেজস্কর 
করিবার জন্যও তাহাতে মিশ্রিত করা হইতেছে। যদিও 

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মদির স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যের 
নিকট পরিচিত হওয়া সম্ভীবিতঃ এবং এমন কি, ইহা প্রতি- 

পন্ন হইয়াছে ঘে, কোন দ্বীপ বা দেশ আবিষ্কৃত হইলে তথা- 
কার অধিব।সীর1 মদির প্রস্তুত ও সেবন করিতে জানিত, 

তথাপি অনেকেই বলেন যে, প্রাচীন আর্ধযপরিবাঁর হইতে 

পৃথিবীর অন্যান্য জাতি মদিরা প্রাপ্ত হইয়াছে । অপিচ মদিরা 
আধ্যগণের আদিম বাসম্থান-_মধ্যআসিয়ার কোন এক দেশ 

হইতে তাহাদিগের কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া নান। দিগ্দেশে পরি- 
ব্যাপ্ত হইয়াছে । *% যাহা হউক, ইহা অনুমান করিতে হইবে 

যে, মনুষ্য-সমাজে সভ্যতার বিস্ততি হইলে বাঁণিজ্োর আরম্ত 
ও তদ্দারা বাণিজ্য-দ্রব্য সহ মদিরা দেশবিদেশে নীতানীত 

হইয়াছিল। বখন মদিরা মনুষ্যের চির প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
রিকসা 
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তখন ইহ যে প্রাচীন কাল হুইতে 
, বাণিজ্য-দ্রব্যরূপেই সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে 

সন্দেহ কি? ইদানীং দেখাও যায় যে, বৈদেশিক বাণিজ্য 
যত অবাধে সাধিত ও বিস্তুত হইতেছে, ততই এক-দেশোৎপন্ন 

মদ্য অন্যান্য দেশে নীত হইতেছে । এতত্তিম্ন প্রাচীন কাল 

হইতে দেশাবিঞ্ষধার ও দেশবিজয় ব্যাপারে নাবিক ও সেনাগণ 

(2 গ্াঙ্গাজজ 2] মদিরা | 

হসভব। 

২। মদিরার প্রকার ভেদ । 
মদির] ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত | ভারত ও ইউরোপ- 

সমাজে ইহার যেরূপ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত তাহ।ই নিম্গে 
পৃথক্ ২ রূপে আলোচনা করা যাইতেছে । 

ক। ভারতীয় আর্্যজাতির মধ্যে নদিরা চারি শ্রেণীতে 

বিভক্ত। যথা_আসব, শীধু? অরিষ্ট ও স্বর | 

১। আসব। 

এই মদির। আন্থতি-প্রক্রিয়াার1 লব্ধ | প্রথমতঃ আন্ততি- 

প্রক্রিয়া কিঃ তাহা জান! আবশ্যক । আসব, আস্ততি, 
অভিষব ও স্থরা প্রস্থতি শব শ্ুধাতু হইতে নিষ্পন্ন | এই স্থধাত 
বৈদিক কালে নিষ্পেষণঃ কগুন, বিন্দু-পাতন এবং প্রসব অর্থে 

ব্যবহৃত হইত। দ্রাক্ষাফল বা দোমলতাকে নিষ্পেষণ+ 
সোমলতাকে কগুন, ও তাহ! হইতে বিন্দুপাতনদ্বারা রস- 



২ মদিরা | 

বহিষ্কৃত করিয়! সহজে বা পাচক-দ্রব্যাদির সংযোগে অথবা 

দগুদ্ারা মন্থনপূর্বক মদিরোৎসেচন উদ্দীপন করিয়া মদ্য 
প্রস্তুত হইত। এই প্রক্রিয়াকে প্রাচীনগণ আস্তৃতি বা অভি- 
ষবণ এবং এ প্রক্তিয়া-লব্ধ মদিরাঁকে আসব বলিতেন। অন- 

স্তর মদ্য-সন্ধান, তদনন্তর স্ত্ররা-সন্ধানকেও আন্ুতি, এবং মদ্য 

ও স্থুরীকেও অ।সব বল! হইয়াছে । পরবর্তী কালের সংস্কৃত 
সাহিত্যে মদিরা-সাঁধারণকে বুঝাইবার জন্য আসব শব্দ 
প্রযুক্ত হইতেও দেখা যায়। বাচম্পত্যাভিধানে আম্বতি 
শব্দের অর্থ মদ্য-নিষ্পাদন ও মদ্য-সন্ধান, তদর্ধে চোয়ান 

শব্দ; এবং মনিয়র উইলীয়ম্প সাহেবের অভিধানে এইরূপ 
আশ্বতি ও অভিষবণ অর্থে মদিরা! (£672000660 140০৮) এবং 

মদ্য-সন্ধান ও চোয়ান (70136112002) শব্দ ব্যবহৃত হইতে 
দেখা যাঁয়। ফলতঃ প্রাচীন কালে যে মদিরা আসব বলিয়া 
অভিহিত হইত, তাহা! মদ্য বা হর। নহে । যখন আসব-শবের 
প্রথম ব্যবহার হয় তখন মদ্য (১) ব। স্থরা শব্দ সামাজিকগণের 

নিকট পরিচিতই ছিল না'। 
বৈদিক কালে সোষলতা-নিম্পেষণকারীকে অভিষবক» 

অভিমত ও আসবও বলিত। যে যন্ত্র সাহায্যে মোমলত। 

নিম্পেষণ করা হইত তাহাকে অভিষবণী এবং নিম্পিষ্ট ও 
উৎধিক্ত সোমরসকে আন্ত বা অভিষুত সোম বলিত। 
যাহ! হউক, ইহ। প্রতীতি হয়, যে কালক্রমে মদ্য-প্রক্রিয়া ও 

মদিরার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইলেও তাহাদের আদিম 

(১) মদ্যেৰ লঙ্গণ পশ্গাত প্রর্শিত হইবে। 



মদিরা। হও 

আমের (মাস্তি বা আসব) কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । বস্ত- 
গত্যা আসব মদিরার একটা জাতি বা অবস্থা বিশেষ। 

 মন্বাদি প্রাচীন গ্রন্থে আসব অন্যান্যপ্রকার মদিরা হইতে 
 প্রথক্ৰূপে ধৃত হইয়াছে । মনু এক স্যলে বলিয়াছেন, 
_দ্বিজোন্তম কোনপ্রকারই মদিরা পাঁন করিবেন না, কেনন! 

মদ্য, মাংস, সুরা ও আসব, বক্ষ, রাক্ষন ও পিশাচগণের 
ভক্ষ্য। (১) মন্বর্থকারী পণ্ডিত কল্প কভষ্টও এ স্থলে আদবের 
পৃথক. এবং প্ররুত অর্থ করিয়াছেন। যথা__আসবো মদ্যানা- 
অবস্থাবিশেষ?) সদ্যকতস*সাধন?১ সঞ্জাতমদ্যভাব; । অর্থাৎ 

আসবের সাধারণ অর্ধ মদ্দিরার একপ্রকার অবস্থা বিশেষ) ইহা! 
অপেক্ষা বিশেষ অর্থ সদ্য প্রস্তুত মদিরা, তদপেক্ষা বিশেষ বা 
সূন্মৰ অর্থ যাহাতে মদিরাভাব জন্মিয়াছে। এইরূপ অর্থ দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে, সকলপ্রকার মদিরাঁর প্রথম অবস্থাকে 
আসব বলে। অপরন্তু, আযুর্ধ্বেদিকেরাও অপরাপর মদ্িরা' 
হইতে আসবকে পুথক্ করিয়া তাহার লক্ষণ নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। ভাবপ্রকাশের এক স্থলে উক্ত হইক্লাছে, কন্দ মুল 
হইতে যে মদ্য প্রস্তুত তাহ! আন্ত বলিয়া! জানিবে। (২) অন্য 
এক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে, অপক ওষধ (বীজ-দ্রেব্য) ও 
জল-সংযোগে যে মদ্য প্রস্ত হয় তাঁহাকে আসব বলে। (৩) 
মাধব কর বলেন, অপক এক্ষবাদি রস হইতে নিষ্পন্ন মদ্যকে 

সী সপ সক 
শিপ শপে পিসি সাপ ০ পপ পিসপািপা শিপ ৩০ শাসিত ০ পা পপ এ হি 2225 ও পা ৫ 

(১) যখৈবৈকা তথ! সর্বা ন পাতব্যা দ্বিছোভ্বরৈ:| 
বক্ষরক্ষঃপিশাচান্ং মদ্যং মাংসং স্থরাসবম। 

(২) কননৃলফলাঢাং মত ভন বিজেয়মান্ত চম | 
(5) বদপকোষধ!মুভয।" সিদ্ধং মদ্যং স আসব: ,। 



২৪. যদিরা। 

আসব বলে। (১) ফলতঃ ইহ! অন্যান্য গ্রস্থকারদিগের মতে 
শীত-শীধু | বাঁহ। হউক, উক্ত সমুদায় মত সামগ্তস্ত করিলে 
ইহা স্থির করিতে পারা যায় যে, যে মদ্দির! কন্দ, মূল, ফলাঁদি 
নিম্পিষ্ট মধুর রস এবং অপক্ক (অগ্নিপক নহে) উপকরণ 

ও জলসংযোগ হইতে সহজেই উৎপন্ন হয় তাহাকেই আসব 
বলে। শীধুও একপ্রকার আসব। 

প্রাচীন আর্ধ্য-সমাঁজে বহুবিধ আসব ব্যবহৃত হইত । 
যথা__সোমাঁসব (9০29 91০০) দ্রাক্ষাঁসব (109), মধ্বা- 

সব, ইত্যাদি । পরবন্তা কালে যখন সরা চোয়ান প্রকাশিত 

হইয়াছিল, তখন সন্ধেয়মীন বে আঁসব হইতে স্থুরা চোঁয়ান 
হইত তাহাই স্থরীলব (ডা৪৪) শব্দে অভিহিত হইত । 

আঁসব ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; ১ম স্থির, ২য় অস্থির । 
মদিরোৎসেচন সমাধা,না হইতে হইতে উৎসিচ্যমান দ্রবকে 
পাত্রস্থ করিলে উহ! ব্যবহারকাঁলে ফুটিতে থাকে । এজন্য 
ইহ। অস্থির | (২) ইহার গুণ অতি ম্বদু। অপর থে মদিরার 

উৎসেচনক্রিয়া সমাপ্ত হইয়াছে তাহা স্থির । (৩) স্থরামব এই 
শ্রেণীর মদিরা | (৪) ইহার গুণ অতি তীক্ষ। অধুন। তাড়ি, 
হেড়ে ও পাচুই এই তিনপ্রকার আসব প্রস্তুত হইতে দেখ! 
যায়। তাড়ি বা তালিকে তালাসব কহে । ফলত? এক্ষণে 
০ পপির পপি ও ২ পিপিপি 

(১) শীধুরিক্ষুঃ রসৈঃ পকৈরপকৈরাসবো ভবে ॥ 
(২) ইংরাজীতে এইরূপ আসবকে (8101178৬1০৫) স্পাকণিং ওরাইন্ 

কন্ধে। 
(৩) উংরাভীতে ইহাকে ছ্টিল_ ওয়াইন্ (3101 10৫) কছে। 
(3) তীক্ষঃ স্ুধানবে! ছদে। মৃত্রলঃ কফবাতগ্রুৎ। 

মুখধিনং স্থিবমধো। বিডিয়োহনিলনাপন্ঃ 1৮911 স্শীহ। 



মদিরাঁ। হে 

তাল ও খর্জ,র নির্ধযাস হইতে প্রস্তত মদ্যকে সচরাচর তাড়ী 
বলিয়া থাকে । & ইহাকে শীত শীপুওবলাবায়। হেড়ে (মধ্ৰা 

সব) মৌল ফুল (23818 158010118) হইতে, এব" পাঢুই অন্ন 
. পচাইর। প্রস্তুত হয়। এই সকল মাসব সাওতাঁল প্রভৃতি 

বন্যঙ্গাতিতা এল, দেশীয় নিন্মশ্রেণীন লোকের! সচরাচর বাব- 
ভার কঃর। 

২। শীপু। 
ইহা! আর্ধাদিগের অপর একজাতীয় মদিরী | কেহ ২ 

ইহাকে আসব হইতে পথক বলির স্বাকার করেন না। 
ত আছে, অপক ও পক মধুর রস হইতে 

দুইপ্রকার শধু জন্মে। দ্ুইপ্রকার শীধু বিষয়ে অনেককেই 
একমত দেখা যায় । অপক মধুর দ্রব হইতে উৎপন্ন শীখুকে 
শীতরস শাগু, এব* পক মধুর দ্রব জাত শাধুকে পকরস- 
শাধু বল যায়। মধুর দ্রেব বলিতে খর্ভর ও তালাদির 
স্বভাবিক নির্যাস সরদ ফলের ও কন্দের (যেমন ড্রক্ষা ও 
ইক্ষু) নিষ্পেবিত রস বুঝাইতে পারে। মধুর দ্রবকে কিয়ৎ 
কাল অনারত রাখিলে উহাতে মদিরোৎসেচন উপস্থিত 
হয়। এ দ্রবে শর্করার ভাগ নিতান্ত অল্প থাকিলে 
যদিরোৎসেচন অতি বিলম্বে ও অযথারূপে সংঘটিত হয়। 
আর অধিকতর (১. অংশের অধিক) থাকিলে মদিরোৎসেচন 

রা সপ & ম, রর তা নী ৰ প্রকাশে বণ 

অর... ৯৬-০১-১৩৯১, ১৩১ সী জি এত ০ ০০ আত শা সতত 

* সংস্কৃত সাহিত্যে যে তালী শব ব্াবছত আছে তাহ! হইতেই ভাড়ী 
শব উৎপন্ন হইয়াছে। ব্যাকরণ অনুসারে ল কদাচিৎ ড় উচ্চারিত হয়। 
স্কট লগ্ুদেশীয়েরা তালাঁসবকে যে তড়ী (পু০৫এ) বলিয়| থাকেন তাহ! বোধ 
হয় আমাদিগের তাড়ী বা সিংহলের তড়ী হইতে সংগৃহীত । 



২৬ মদিরা। 

উপস্থিত হয় নাঃ যদি হয় তাহাঁও অসম্পূর্ণ ভাবে । & 
বোধ হয়, প্রাচীন আধ্যেরা বহুদর্শিতা-প্রভাবে এই তত্ব 
অবগত হইয়া স্বপ্পস-শকর মধুর দ্রবকে অগ্রিসন্তাপ দিয়া 
উহার জলভাগ ত্রাস করত, আর বহু-শকর মধুর ড্রবকে 
তাদৃশ পাক না করিয়া উহাতে প্রয়োজনানুরূপ জল মিশা- 
ইয়া মদিরোৎসেচনের অনুকুল করিয়া লইতেন। পরস্ত 
মাধব কর বলেন, পরু এক্ষবাদি রস হইতে শীধু জন্মে, আর 
অপক ইক্ষুরসাদি হইতে আসব হয়। ণ* ইহা দ্বারা প্রতীয়- 
মান হয় যে, মাধব কর শীতরস শীধুকে আসব হইতে ভিন্ন 
বলিয়। স্বীকার করেন না। এদিকে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে 
(স্শ্রচ্তঃ বাভট ইত্যাদি) দ্বিপ্রকার শীরুর উল্লেখ আছে। 
যাহা হউক, প্রাচীন কালের সোমাসব, দ্রাক্ষাসব প্রভৃতিকে 
.শীত শীধুর মধ্যে পরিগণনা করা অঙঙ্গত বৌধ হয় না। 
পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রাচীনতম কালে যখন নিস্তেজ আসব 
ব্যবহার করিয়া তীক্ষ আসব প্রস্তুতের প্রয়োজন হয়, তখন 
অগিসস্তাপাদি উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তৎকালে 
মদিরার উপকরণ একমাত্র মধুর দ্রবই জনসমাজে বিদিত 
ছিল। অতএব বিবেচনা হয়, শীত শীধু প্রথমকার সহজ 
আব এবং পন্ক শীধু পরবস্তী কালের আয়াস-সাধ্য (অগ্রি- 
সন্তপ্ত) একপ্রকার আসব। ইহার পর উপকরণ ভ্রুবা জল- 
ংযোগে বহুকাল ভিজাইয়া আসব প্রস্তত করার রীতি প্রব- 
রি পিপি পি সপ পাপ আপ ০. 

শা সপ ররর 

*১০৫-স্র 007১0০01০01 840001। 0/0৩701510, ট] 01, 81607911 2), 

7786 468, 1 শীধুরিক্ষুরৈ: পকৈরপক্কৈরাসবো। ভবেং। 



মদিরা। ২৭ 

ভিত হইলে উভয়বিধ শীধু হইতে আসব বিভিন্নবস্তব হইয়া 
দাড়াইল। প্রাচীন সমাজে কোন্ ২ প্রকার দ্রবাজাত শীধু 
প্রচলিত ছিল তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। শ্শ্রুত আয়ু- 
বের্বদে গৌড়, শার্কর, জান্বব ও মাক্ষিক এই চারিপ্রকার 

 শীধুর উল্লেখ আছে। 
ৃ ৩। অরিষ্ট। 

মদ্যেপকরণ দ্রব্য জলের সহিত পাঁক করিয়া কাথ 
বাহির করত তাহাতে উৎসেচন সহকারে যে মদ্য প্রস্তুত 
হয় তাহাকে অরিষ্ট বলে । অরিষ্টকে মদ্যও বলিয়। থাকে 1% 
আসন শীঘ্র বিকৃত হইয়া! থাকে, এজন্য মদির! কিপ্র- 
কারে দীর্ধকালস্থাঁয়িনী হয়ঃ তাহার উপায় উদ্ভাবন আব- 
শ্যক হইলে অরিষ্ট-প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া! 
অনুমিত হয়। অরিষ্ট শব্দের অর্থ যাহার অকাল-মরণ নাই, 
বাস্তবিক আসব অপেক্ষা অরিষ্ট বহু কাল অবিনষ্ট থাকে ২. 
কেননা অরিষ্টে বিকাধ্য দ্রব্যের অ'শ অপেক্ষাকৃত অল্পই 
থাকে। এই অরিষ্ট বা মদ্য সমাজের উন্নতাবস্থায় আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল । পূর্বে যে দ্রব্যে আসব প্রস্তুত হইত, পরবন্তী 
কালে কোন ২ স্থলে তাহা হইতেই অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়াছে 
দেখা যায়। যথা দ্রাঙ্ষানব, দ্রাক্ষারিষট, মধ্বাসব, মধ্বরিষ্ট 
ইত্যাদি। তত্ভিম্ন ওষধ-দ্রব্যের কাথ গুড় ও মধু স'যোগেও 

নারির 

* অরিইং কাগসাধাঃ সাং । 

পক্কোসধাদ্বুসিদ্ধ* সম্দা* তহ স্রাদরেইকম 
আুরিষ্টং মদামিতে লোকে। ভাব প্রকাশ | 



২৮ মদিরা। 

একপ্রকার অরিষ্ট প্রস্তুত হইত । যথা--দশযুলারিষ্ট, বব্ব লা- 
রিন্ট ইত্যাদি | & 

কোন ২ গ্রন্থকার অরিষ্টকে মদ্য বলিয়৷ উল্লেখ করায় 
প্রাচীন ধষিপ্রোক্ত ১১শ প্রকার মদ্যের বিবরণ এই স্থলেই 
সন্নিবেশিত হইতেছে । যথা--১ম পানস-_-কাঠাল হইতে, 

২য় দ্রাক্ষ_ দ্রাক্ষীফল হইতে, ৩য় মাধুক-মহুল ফুল 

হইতে, ৪র্থ খার্জর-খ্জ রফল হইতেঃ ৫ম তাল-_-তালফল 

হইতে, উষ্ঠ এক্ষব-_ইক্ষুদণ্ড হইতে, ৭ম মাধবীক-মধু 
হইতে, ৮ম টাঙ্ক-টক্কমূল হইতে, ৯ম মাদ্দীক-_-কপিল 
্রাক্ষাফল হইতে, ১ “ম 'মৈরেয় কি ৪কাপুষ্প ও গুড়াদি 

পপি এল. 
০ 

নং গীটার কালে ইয়ুরোপেও গুষধরষ্ট। (816110600 ৮110) প্রস্তুত ভহতি। 

1 প্রাচীন কালে গ্রীকদিগের মধ্যে মরিণা (771)109) নামক একগ্রকার 
রা মদ্য প্রচলিত ডিল । অপরাধীগণ ইহা পান করিয়া প্রমত্ত হওত দুঃসহ 
'দণ্ডক্লেশ অনায়াসে সহা করিবে বলিয়া ব্যবঙ্গত হইত । রোম্যানদিগের মপোও 
তঙ্রদূশ নামক একবীপ মদা বাযবসত ছিল। ইত] ড্রাক্ষাজাত মদিরা। ইহাতে 

গন্ধবোল 'মশিত থাকাহ ইতার সাগন্ষের কারণ বলিয়া অন্রমিত ।(১) প্রাচীন 
কালে আধ্যসনাজে ৪ এরন্ধপ নামের একটা অদ্য প্রচলিত ছিল। রামায়ণের এক- 

সুলে প্রকাশ আছে যে, মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠাশমে মৈরের (ও স্ুরা)পান 
করিয়াছিলেন । এই বিশ্বামিত্র খষি যখন খরণ্থেদের কতক স্তোত্রের বুচরিত! 
তখন ইহ! প্লাঠান কালের কথা তাহার সনদে নাই । সংস্কৃত অভিধানে মার্ 
হইতে নিপাতনে সের প্রত্যর দ্বারা মৈরেয় পদ নিষ্পন হইয়াছে । অর্থ__মার __ 
কন্দপ যাহ। দ্বারা প্রবল হয় অথাৎ যে মদ্য কামোদ্রেক-কর। মাধব করের 

মতে ধাতকীপুষ্প গুড় ও ধানাস্্র জাত--এবং তন্্রে বিল্িমূল শকরা ও বদি 
জাত আর চরকের মতে ধানাদনিত মদ্যকে মৈরের বলে। উপরে ব্যাক রণ- 
মাহাযো মেরেরের যে মুল পাওয়া গেল তদ্থারা কোন অর্থই হয় না । কেননা, 
কামোদ্দাপক গুণ মদ্য-সাধারণেব আছে। দ্বিশয়তঃ মৈরেয়ের যে উপকরণ 
জান! যাইতেছে তাহাতে কামোদ্দীপক বিশেষ কোন পদার্থ দেখা যায় না। 
অপর আমুব্ে্দিকমতে ও তস্ত্ে মৈরেয়ের উপকরণ দ্রব্যের পরম্পর পার্থকা 

জজ এল ক. জম ০৭ ০ পিপিপি পিপি কাশি 

(১) 0 41980, 1; 1), ঘর. দু [১00150, ৮৪০ &, 
পপ পপি পিপি পল ৯০৭ পপ পাত শীলা স্পা আপি ৪ পপ ৩ মিতার 



মদিরা। ২৯ 

হইতে, ১১শ নারিকেলজ-_নারিকেল জল হইতে, অন্যান্য 
দ্রব্য সংযোগে প্রস্ত হয়। % ইহারা স্থরা হইতে বিভিন্ন | 

অনন্তর কালে আরও অনেক প্রকার দ্রব্য হইতে মদ্য প্রস্তুত 

হইত। চরক আয়ুর্ধেবেদে ৯ প্রকার যোনী-সম্ভত ৮৪ প্রকার 
মদিরার উল্লেখ দেখা যায়, তন্মধ্যে অনেকগুলি অরিষ্ট বা 

মদ্য হইতে পারে | ইদীনীং আমাদের সমাজে উল্লিখিত 

্ট হইতেছে । এ সকল উপকরণ দ্রবা হইতে নৈরেরের নাম তাদুশ কেন হল 
তাহার কোন সুত্র পাওয়া বাইতেছে না। ইহা বোধ হয়, গ্রাটান কালের 
মৈরের মদ্য কি উপক্রণে প্রস্থ ত হত পরবন্তী কালের লোকের। তাহা ঠিক 

নাজানিয়। উহার ভিন্ন ২ রূপ উপকবণ কল্পনা! করিমাছেন । আভিধানি- 

কেরাও কষ্টকল্পনা করিয়া একপ অর্থ কিয়! গিয়াছেন। সস্তবঃ প্রীকৃ- 
দিগের মরিণ। ও আর্ধ্দিগের মৈরেয় একই পদার্থ। প্রাটানতম কালে 
গকদিগের সহিহ হিন্দদ্গের ধখন বাণিজ্য-সংস্রব হয় তখন তাঞাণা যেমন 
এদেশীয় প্রবা ও তৎপহ তাহার নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, (১) সেইরূপ, বোধ 
হয়, অর্রিণা মদা উহ্াদিগের হইভে হিন্দু আধ্যেরা গ্রহণ করিয়াছেন । পন্ধ- 
বোলের নাম ল]াটান € গ্রীক ভাবায় 107118 শির, ও 71711 মার । (২) 

এই বৈদেশিক শের উত্তর ষ্টের প্রহার করিলে সহজে (মির ষ্টেয়-মৈরেয়) 
ব।নিপাতনে (মার-ষ্টের) মৈরেয় পদ নিষ্পন্ন হর়। আনরা খেমন হয়ুরোপ 
শবের উত্তর ঈয় প্রত্যয় করিয়া ইয়ুরোপার পদ নিষ্পাদন করি। প্রাচান 
কালে, এই রীতিতে বিজাতীয় শব্ষের উত্তর তধ্িত প্রতায় করি! পদ 
শিষ্পাদন করা বিচিত্র নভে । বস্কতঃ মৈরেয়ের মূল মির বাঁ মার অর্থাৎ গন্ধ- 

বোল উহার উত্তর সন্বন্ধাথে ষ্টের প্রতায় করিলে মৈরের-__তদর্থে গন্ধবোল- 
সম্বগ্কী মদা, ইহাই সুলঙ্গত বোপ হয়। 

« পানসদ্রাক্ষমাধূককং থা, বং তালমৈক্ষবম | 

রী টাঙ্কযাদ্বীকং মৈরেরং নারিকেলজম ॥ কক হট্টপত পুলস্ট্যবচন | 

(১) বাইবেলের পুরাতন খণ্ডে (হিক্রভাষায়) মযুণ, কপি, তস্তিদন্ত, শরণ, 
রোপ্য প্রহতির সংস্কৃত নাম রহিয়াছে । 98৫--118 101101715 1,00871768 010 

1173১016766 ২) [১91005280 ৮০1, 7. 1১806 204. 

(২) আরবীয় ও ইয়ুরোপীয়_-হিক্র, ফেঞ্চ, ইটালীদান্ প্রভৃতি অনানা ভাষা. 

রও অঙ্কপ একের ব্যবহার হৃষ্ট হয়। পুরাতন খণও বাইবেলে নার উল্লিখিহ। 



৩০ মদিরা। 

অরিষ্ট বা মদ্যের নিতান্ত অভাব দুষ্ট হয় ; কেবল বৈদ্যকেরা 
কেন কোন অরিঝ্ট প্রস্তুত করিয়া! ওবধরূপে প্রয়োগ করেন। 

৪1 স্থরা। 

ইহা! আর এক শ্রেণীর মদির1। সরা সর্বাপেক্ষা! তীক্ষ 
মদ্য এবং অন্যান্য মদিরার পর সামাজিক মনুব্যগণের নিকট 
পরিচিত । ইহার উ২পাদন-প্রক্রিয়া জটিল, স্ুতরা" মানব- 
বুদ্ধির কিছু পরিমাঁণে উনতির অবস্থায় ইহ। আবিষ্কৃত হইয়া- 
ছিল। পৌরাণিকমতে স্থরা, স্র (অর্থাৎ দেবত1) দিগের ভোগ্য 
বলিয়া স্থরা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । কথিত আছে, প্রাচীন 
কালে স্থরা লইয়া দেবাস্থরে পরম্পর যুদ্ধ হয়; সেই যুদ্ধে 
দেবতাগণ জয়লাভ করায় দেবতাগণের নাঁম স্তর হইল, আর 
অস্থরগণ স্বর! হইতে বঞ্চিত হইল বলিয়া উক্ত নামে অভি- 
হিত হইল । ব্যাকরণানুসারে মদিরা-পর্য্যায়স্থ সোষ) আসব, 
ও অভিষব শব্দের ন্যায় স্থরা-শব্দও স্থ-ধাতু হইতে নিশ্পক্ন 
হইয়াছে । স্ব-ধাতুর অর্থ প্রসব অর্থাৎ মন্ততা-উৎ্পাদন, র 
তয় দ্বারা অস্তিত্ব বুঝায় অর্থাৎ যে দ্রব্যে ম্ততা-উৎপাঁদক 

গুণ বিদ্যমান আছে। আমব ও অভিষব শবে আ ও অভি 

উপলর্গের যোগ আতিশঘ্য ব৷ আধিক্য জ্ঞাপক বোধ হয় না। 
উপসর্গের নান। অর্থ; এস্থলে বিদ্যমানতা এবং ঈষৎ অর্থে 
উক্ত ছুই উপসর্গের প্রয়োগ সঙ্গত বোধ হয়। আর স্থরা- 
শব্দে উপসর্গের যোগ না| থাকায় উহ! সম্পূর্ণ মন্ততা- 
উৎপাদন-গুণবিশিষ্ট বলিয়। প্রতীত হয়। 

হবরা অন্যান্যপ্রকার মদিরার পরে আবিষ্কৃত হইলেও 
ইহ! আর্ধ্যসমাজে বহু কাল হইতে প্রচলিত দেখ! যায়। 



মদিরা। ৩১ 

পূর্ববকালে শ্তরাসন্ধ।ন, মদ্যসন্ধীন হইতে প্রক্ষিয়া-গত কি উপ- 
করণগত প্রভেদ ছিল, তাহা নির্ণয় করা স্থবকঠিন। প্রাচীন গ্রন্থ 
সকলে উত্ত হইয়াছে যে, অন্ন সকলের মল বা বিকারকে 
স্বরা বলে। (১) তাব্প্রকাশ প্রভৃতি অপেক্ষাকুত আধুনিক 
গ্রন্থেও অন্ন-বিকারকে স্বরা বল! হইয়াছে । (২) বখন প্রাচীন 
গ্রন্থে (৩) ধান্যোত্পন্ন ব্যতীত অন্যান্য-দ্রব্-জাত স্ররারও 
উল্লেখ দেখা যায়, তখন অন শব্দের সংকীর্ণ অর্থ তুল না 
ধরিয়া অদনীয় দ্রব্য মাত্র ধর্তব্য হইতেছে । অতএব পূর্ববা- 
পর স্থরাসদ্ধান ও মদ্যসন্ধানে পরম্পর উপকরণ-গত তাদুশ 
প্রাভেদ ছিল বলিয়া! বোধ হয় না। তবে কিন্তরাসন্ধান ও মদ্য- 
সন্ধানে প্রাক্রিয়াগত প্রভেদ ? দেখ! যায়, (8) স্গরাসন্ধানে উপ- 
করণ দ্রব্যগুলি অগ্রি-সম্ভাপে পাক করিয়া মদিরোৎসেচনের 
অনুকূল অবস্থায় রাখিতে হয় এবং তদনস্তর চোয়াইতে, 
হয়। (৫) প্রাটীন কালে কথিত চোয়ান-উপায় স্থরা-প্রস্ত- 
তের জন্য অবলম্িত হইয়াছিল কি না তাহা স্থির করা 

হাত ৩ তত পাজি পাবি । এ লব 

(১ সুরা বৈ মলমন্্নানাং প।পমা বা মলমুচ্যতে | মন্থ | ১১ অও। 

(২) পরিপঙ্কান্নসন্ধানাৎ সমুৎপন্নাং স্থুরাং জণ্ডঃ। 
(৩) স্মৃতি, আয়ুর্বেদ | 

(8) মত্শ্যাস্ক্ত মহাতন্ত্র--২৪ সাভম্র । ৩৬ পটল দেখ। 
(৫) চোয়ান-প্রক্রিয় স্থ'লতঃ এই ;--একটী পাত্রে কোন দ্র দ্রব্য (কখনই 

কাষ্টাদি অদ্রব দ্রব্য ৪) রাখিয়া অগ্নি সস্তাপ দিতে হয় । পাত্রের যুখ শরাবাদি 
ঘ্বারা বন্ধ, ও উচ্থার গাত্রে একটী নলের এক অন্ত ধারণ করিবার জন) একটী 
মাত্র ছিদ্রথাকে। নলের অপরান্ত দ্বিতীয় একটী রন্ূপ মুখবদ্ধ কিন্ত খালি 
পাত্রের ছিদ্রে সংলগ্ন থাকে । যেপাত্রে অগ্নি সম্তাপ দেওয়! হয় উহার আধের 
দ্রব্য হইতে বাম্প উখিত হইয়া! দ্বিতীয় পাত্রে আপিয়! সংযমিত ও জলবৎ হয়। 
এই সংঘমন-সাহাব্যার্থে আধার পাত্রকে শীতল রাখিবার জন্য কিঞিৎ জলমগ্ন 
রাখা হয় এবং উহার অনিষজ্জিত স্কুলে মধ্যে ২ শীতল জুল সেচন করিতে হয় 
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ডুরূহ। ইহা হইতে পারে যে, প্রথম ২ স্বরাঁসব প্রস্তত 

হইয়! র।রূপে কিছুকাল ব্যবহৃত হইয়াছিল; অথবা উগ্রতর 

মদ্য প্রথমতঃ শ্ররা নামে অভিহিত হইত। তাহাৰ পর 

চোয়ান-উপায় পৰিগৃহীত হইলে চোয়ান-প্রাপ্ত দ্রব্যকেই 

স্বরা বলা হইয়াছে; এবং যাহাকে চোয়াইয়া উহা প্রাপ্ত 
হওয়। গিয়াছিল তাহাকে তখন স্ুরাসব নাম দেওয়া হইয়াছে । 

ফলত; প্রথমোক্ত অনুমিতির পোষকে তাদৃশ প্রমাণ পাওয়! 

যায় না| ভাবপ্রকাশে উত্ত হইয়াছে যে, সুরার অগ্রভাগকে 

প্রসন্ন, তাহার নিম্গস্থ ঘন দ্রবাংশকে কাদম্বরী, উহার অধ-স্থ 

ঘনতর কিয় দ্রবাংশকে জগল, তদধঃস্য দ্রবাংশকে যেদক 

এবং ইহার নিন্গস্থ অপেক্ষাকৃত গাঢ় অসার ভাগকে বক 

কছে; আর স্তরাবীজকে কীরাবক বলে । (১) ইহাতে উপলগ্গি 

হয় যে, প্রথমতঃ স্বরাসব প্রস্তত করিয়া পশ্চাৎ চোয়ান হইত 

এবং এ হ্থরাসব অপরিষ্কত বিধায় তাহা হইতে চোয়ান স্থরার 
অগ্র বা উপরি ভাগ হইতে তল পর্ব্যস্ত উত্তরোত্তর গাড়ত। 

জন্মাইত। 
অপর, মন্বাদি স্মৃতিকর্তা ও হুশ্রুতাদি-তাযুর্্বেদিকেরা এক- 

মত হইয়া গোৌঁড়ী, আক্ষিকী, সিতা, মাধবী এবং পৈষ্ঠী প্রভৃতি 
মদিরাকে হৃরা বলিয়া পরিগণন করিয়াছেন । যখন দেখা 

গইরূপ করিলে উত্ত পাত্রে যে ড্রবদ্রব্য সঞ্চিত পাওয়া যায় ভাছাকেই চোয়ান- 
বা এবং এ প্রক্কিয়াকে চোয়ান-প্রত্কিয়। কছে। অপেক্ষারত সংস্কৃত “মৈযুর 
বর" ছারা পরবর্তী কালে অন্মদ সমাজে সুর! চোয়ান হইত । 

(১) স্থরাষণ্ডঃ গ্রসয়া শ্াত্ততঃ: কাদস্বরী ঘন1। 
তদধে! জগলো ভেয়ো! মেদকে। জগলাদধন: ॥ 
বকসে! হৃতসারঃ স্তাৎ সুরাবীন্ং কীরাবকম & 
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নায়, কথিত সুরা সকলের উপকরণ ড্বোর পৃথক আসব 

বা মদ্যও ব্যবহৃত ছিল+ (যথা! গৌড় ও শার্কর মদ, ইহা 
চোয়াইলে গোঁড়ী ও সিতা স্থরা পাওয়। যায়; মধবা- 
সন. ইহা চোয়াইলে মাধবী স্তরা পাওয়া যায়; ও 
পাঁুই._ধান্য তুল যবাদি চর্ণ করিয়া জল স"মোগে পাক 
করিলে এবৎ অনুকূল অবস্থায় রাঁখিলে এই আসব উৎপন্ন 

হয়; ইহা চোয়াইলে পৈগী স্তর! পাওয়া যায়।) তখন 
নিঃমন্দেহ রূপে জানা বায় বে, পূর্বাপর আসব বা হদ্য 

উইচ্ত চোয়ান উপায় অবলদ্বনদ্ধারাই ভরা প্রাপ্ত হওয়া 

গিরদ্ে। বদিও চোরান-প্রক্রিরা অতীব প্রাচীন কাল হাতে 
আর্ধাসমাজে বাবত হইতেছে বলা না যায়; তথাপি ইহ! 

যে নিতান্ত অপ্রাচীন নহে তাহ উপলব্ধি হয়। মানবদন্ধ- 

প্রচারকালে সমাজে গৌড়ী, মাধবী ও পৈষ্ঠী নামে তিনএকার 
হরা প্রচলিত ছিল। অপর স্বশ্রুত আয়ুর্ধবেদে, প্রসঙ্গ, 

শ্বেতা, মধলিকা*যব--এবং আক্ষিকী স্তরার উল্লেখ দেখা মায়। 

প্রলন্ন। ধান্যোহপক্না সুরা, শেতা শর্করোতৎপন্া, মধূলিক! 

নহুলফুলজাতা, যবস্থরা যবশস্যোস্তবা এবং আক্ষিকী (বাভট- 
মতে বৈভিতকী বয়ড়া ফল-জাত স্বর] । অপিচ তাল ও খর্জজ র 

রস জাত বা! তৎসহ সন্ধিত স্বরাও-_সৈঙ্বী ও হলা। বা বারুধী 
স্বরা-_পূর্বেব প্রচলিত ছিল। ইদানীং ধান্য, গুড়, মৌলফুল 
হইতে ভ্রিবিধ সরা চোয়াইয়। ব্যবহৃত হইতেছে । তালা- 
দির রস হইতে আর শুরা প্রস্নত হইতে দেখ! বায় না। 

ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে সন্ধান-প্রক্রিয়াভেদে মদিরা 
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প্রধানত? তিন শ্রেণীতে বিভক্ত | যথা ওয়াইন (ছা, 
মল্ট লিকার্ (3191 1090:) এবং স্পিরিট (১7)111.)। 

ইহাদিগের মধ্যে পুনরায় অন্তঃ্রেণী-বিভাঁগ আছে । প্রত্যেক 
প্রধান শ্রেণীর রর্ণনস্থলে উহাদিগের উল্লেখ করিব। 

ওয়াইন (109) | 

ইহা আমাদিগের আসব ও অরিষ্ট ব! মদ্য। ড্রাক্ষা-রস 
তে মদিরোতসেচন দ্বারা বে মদ্য প্রস্তত হইত, প্রাচীন 

কালে তাহাকেই ওয়াইন বলিত॥ কোন ২ ব্যক্তির মতে 

ওয়াইন্ নাম ব্যক্তি বিশেষের (06798) নাম হইতে সংক্রমিত 

হইয়াছে; কিন্তু দ্রাক্ষা যখন চির কাল ছিল এবং তাহাকে 
আদ (19) ভাইন বলা হইত, তখন তাহা হইতে প্রসূত 
দ্রব্যকে ভিনম্ (৮0০০) এবং ওয়াইন্ বলা সঙ্গত বোধ হয়। 

যাহ। হউক, অনন্তর কালে দ্রাক্ষা-মদ্যের ন্যায় মদিরোৎসেচন 
দ্বারা যে কোন ফলাদি হইতে মদির উৎপন্ন হইয়াছিল 

তাহাও ওয়াইন নামে অভিহিত হইয়াছে । তবে অনেক 

স্থলে উপকরণ ড্রবোর নাম সংযোগে মদিরার নাম দেওয়া 

হয়; যেমন গুস্বেরী ওয়াইন্ (90098৮9চ-দ্06) এবং 

মল্বেরী ওয়াইন (0191৮গচা-ম108) ইত্যাদি । অন্মদ্দেশে 
যেমন হ্থরা-ব্যবহার প্রচলিত হইলে আসবাদির ব্যবহার 

ক্রমশঃ লোপ হইয়াছে, ইয়ুরোপ প্রদেশে সেরূপ 

হয় নাই। কেবল মধ্যকালে বহুবিধ দ্রব্য হইতে ষে 

বিবিধ মদির! প্রস্তত হইত, ইদানীং ততসংখ্যার অনেক 

হাল হুইয়। গিয়াছে । ওয়াইন্ পূর্ব্বে বর্ণ, উতৎপতিস্থণন 

ও বয়স সন্বন্ধীয়। এবং পরিষ্কৃতঃ নূতন, পুরাতন; লঘু ও 
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তীত্র প্রন্থতি বিশেষণ সূচক নামে অভিহিত হইত; এখনও 
এরূপ কতক কতক হইয়া থাকে । 

প্রাচীন সমাজে, আমাদের ওষধারিফ্ের নায়, গধ দ্রেব্য- 

সংযুক্ত ওয়াইন্ ব্যবন্গত হইত। উহা স্বল্ল মাদক, পাচক, 

ঘণ্মকারক, এবং ম্বদ্ধ বিরেচক | এখনও কোন ২ স্থানে এরূপ 

মদিরা দেখিতে পাওয়া যায়। এস্বলে প্র্ঘলত কোন্ ২ 

ওয়াইন্, কিপ্রকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে তাহা আলোচন। 
করা আবশ্যক | মদক গুণের মুদ্ুতা ও তীক্রতা অনুসারে 

ওয়াইন্ সমূহ প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । পোর্ট, শেরীঃ 

মেডেরা, মারশেলা, শিরাজ, প্রস্ততি মদিরা তীব্র বা 

(36028) ওয়াইনের, এবং ক্লারেট্, বারগণ্ডি, স্যাটরণ, ত্রাইন্, 
মোৌজেল, হঙ্গেরিয়ান, প্রভৃতি মদিরা যুদ্ধ বা লাইট (14881) 
ওয়াইনের অন্তর্গত | দ্রঙ্ষাদি রস হইতে সহজ প্রস্তুত 

ওয়াইনে কোনপ্রকার সুরা (সচরাচর ব্রা্চি) সংযোগ করিলে 

সং এবং সংযোগ না! করিলে লাইট, (14810) ওয়াইন্ হয়। 

বর্ণানানুসারে ওয়াইন আবার ছুই শ্রেপীতে বিভক্ত । 

১ম শ্বেত, ২য় লোহিত ॥ শ্বেত বা লোহিত ড্রাক্ষার কেবল 
রস হইতে যে মদিরা উদ্ভুত হয় তাহা শ্বেত, এবং লোহিত 

ড্রাঙ্ষার রস ও ত্বক এই উভয় হইতে যে মদিরা প্রস্তত হয় 
তাহা লোহিত ওয়াইন্। সেম্পেন্, মেডেরা, মোজেল, 
স্তাটরণ, শেরী) টেনেরিক্, প্রস্ৃতি শ্বেত ; আর পোর্ট, বার 
গণ্ডি, ক্লারেট্; প্রন্থতি লোহিত ওয়াইন্। ্ 

এতদ্যর্তীত ওয়াইন্ অপর দুই শ্রেণীতেও বিভক্ত । ১ম; 

হিল (801) ওরাইন্ অর্থাৎ স্থির অদা, ২ ম্পার্কলি” (885৮8- 
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1178) ওয়াইন্ অর্থাৎ উজ্জ্বল বা অস্থির মদ্য । উংসেচন-ক্রিয়া! 

রহিত হইয়! গেলে যে ওয়াইন বেখতলে বদ্ধ করা যায় এবং 

সেবনকাঁলে যাহা ঢালিলে ফেনিল হয় না৷ তাহা প্রথমোক্ত 

শ্রেণীর, আর যে ওয়াইন উৎসেচন ক্রিয়া শেন হইবার 

পূর্বে বোতলে বদ্ধ করা ঘায় এবণ অবশিষ্ট উৎসেচন 

বোৌতল-মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কাঁরবনিক্ য়্যাসিড বায় নির্গত 

হইতে না পারিয়। বোৌতলমধ্যে বদ্ধ থাকে এব" ঢালিবার 

কালে এ বায়ুসংযোগে ফেনিল হয় তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর 

অন্তর্গত । 

২। মল্ট লিকার্ (81811 14090:)। 

অল্প-জল সিক্ত যব উষ্ণ স্থানে কিছুকাল অনাবৃত রাখিলে 

অঙ্কুরিত হয়| ইহাকে মল্ট বলে। মল্ট অগ্রি-সন্তাঁপে গুক্ক 
করিয়া উদ জলে ভিজাইয়া উ্ণ স্থলে কিছুকাল রাখিলে 

গেঁজিয়! উঠে অর্থাৎ উহাতে মদ্যোৎুসেচন উপস্থিত হয়। (১) 

ইহাতে যে মদিরা জন্মে তাহাই মল্ট লিকার্। ইহা স্মির- 
জাতীয় মদিরা নহে (310781)08) | মল্টের সহিত একপ্রকার 
হপ্ নামক তৃণ দিয়া ভিজাইবার রীতি আছে । বিয়ার, এল্ 

এবং পো্টার এই জাতীয় মদিরার মধ্যে পরিগণিত | 
(ক) অগ্নি-সম্তাপে শুষ্ক করিবার কালে মল্ট যদি 

পাটলবর্ণ হয়, তবে তদ্দারা উৎপন্ন মদিরাকে বিয়ার বলে। 
--- এসপি 

শট 

(১) যবাদি শন্ত অদ্কুরিত হইলে উহার প্টেন্ নামক অংশ ডায়াস্টেষ্- 
. মাধক পদার্থে পরিণত হয় । উহা অভিষব অর্থাৎ ফারমণ্টের ন্যায় হয়া শত্ন্থ 

শ্বেত সারকে প্রথমতঃ ডেকৃ রণ. (051০) তৎপরে ভ্রাক্ষাশর্কর1, অবশেষে 
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(খ) মল্ট শু করিবার কালে যদি এরূপ উত্তাপ 
দেওয়া হয় বে, তদ্দারা উহা বিবর্ণ না হইতে পারে, তৰে 
তদ্দারা উৎপন্ন মদ্দিরাকে এলে বলে। 

(গ) বিশ্নার প্রস্তত-কালে কিছু মলট দগ্ধ করিয়া উহ্াতে 
নিক্ষেপ করিলে উহার বর্ণ অপেক্ষাকৃত গাঢ হয়। এ গাঁঢব্ণ 
বিয়ারকে পোর্টার বলে। 

স্পিরিট অভ্ ওয়াইন | 
(3]7171৮ 01 1176) 

মধুর্রব ও শ্বেতসার-দ্রব মদিরোহাসচন দ্বার। মদি- 
রায় (109 বা 76৫) পরিণত হইলে মন্-সাহাযো তাছা 
চোয়াইয়া অপেক্ষাকৃত যে সতস্কত তীক্ষ মদিরা পাওয়া যায় 
তাহাকে স্পিরিট অভ্ ওয়াইন বা আডেণ্ট ম্পিরিট (4050 
3110) বলে । আমরা ইহাকে স্তর] বলিয়া থাকি । উপকরণ-. 

দ্রব্য-ভেদে ইয়ুরোপীয় স্বরা এই কয়েকপ্রকারের হয় । যখা-_ 
দ্রাক্ষা হইতে উৎপন্ন হরা- ত্রাণ্ডি (8010608৮101 

081101), গুড় বা শর্করা হইতে উৎপন্ন ভরা রম্ (90171. 
(1 88০০1111) এবং যবাদি শঙ্ত হইতে উৎপন্ন সরা করণ- 
স্পিরিট (3217098 17075677) | হুইস্কি (৮1)1576য) এক- 

প্রকার যবস্থরা | জ্নিপার-ফল সণঘোগে করণম্পিরিট চোষা- 
ইলে “জিন” (8[81698 38067675) হয় । ধান্য বা তুল 

ও তালমদ্য হইতে উৎপক্গ স্থরা য়্যারাক্ (4778৮) এবং শুদ্ধ 
"সস এপ দশ ৭1 1 সপ ৭ ০ পপ ০ পপ ০০ ০.২ পপ ০১ পা ৮ -২-5 উল ৯ লা ৭5 জপ তি পতিত ত আপি পা, লব -০ পর -০. ০০ ২ িদাত শি তি পা ৭ ও জীপ দি 

এল্কোহলে পরিণত করে। রানি শসা টি মদির! প্রস্থ টা চ সচরাচর 
ইয়ে (56৪8) ব্যবহার বার] মদিরোথস্চন উদ্দীপন কর! হয়। 
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তণ্ডুল হইতে বাঁহা উৎপন্ন তাহা ম্পিরিটস ওরিজি (801৮ 

69৪ 07809) ইক্ষুরস হইতে যে সরা প্রস্তত হয় তাঁহাকে 
টাফিয়া (128)--(9010698 ৪০০০ 88901)87) বলে | 

স্পিরিট বা স্্রা পুনরায় চোয়াইলে যে শোধিত সরা 
পাওয়া যায় তাহাকে রেক টিফাইড্ বা শোধিত স্থরা বলে। 
শোধিত ভরাকে শুক্ষ-চর্ণাদিযোগে পুনরায় বা পুনঃপুনগ 

চোর়াইলে নির্জল, বর্ণহীন, স্বচ্ছ) তীক্ষাম্বাদ যে জলীয় পদার্থ 

পাওয়া যায় তাহাঁকে এলকোহল, (41০0001) বলে । (১) 

ইহাকে মদিরা-সার বা মদ্য-বীর্ধ্য বল! যায় । (২) এল্কো- 

হল ভিন্ন উপরোক্ত অপর সমস্ত দ্রব্যে যে অল্লাধিক 

জলের ভাগ থাকে তাহা আপেক্ষিক গুরুতা দ্বারা অব- 

গত হওয়া যায়। জলের আপেক্ষিক-ভার (31)80190 (079- 

ঘি 1000) ১০০০। এল্কোহলের আপেক্ষিক ভার 

০৭৯৫ | রেকটাফাইড্ স্পিরিটের এ ভার ০৮৩৫ । ইহাতে 
শতকর! ১৬ অংশ জল ও অবশিষ্ট এলকোহল. আছে । এল্- 

কোহল ৪৯'২৪ ভাগে জল ৫০৭৬ অংশ মিশ্রিত করিলে এ 

মিশ্রিত ড্রব্যকে পরীক্ষিত স্থরা বা প্রাক স্পিরিট, (9৪০০ 

31010) বলে। ইংলগুদেশে পুর্বেবে আবগারি বিভাগে 
বারুদ দ্বারা স্পিরিট, পরীক্ষিত হইত। যে স্পিরিট 
সংযোগে বারুদ দগ্ধ হইয়া যাইত তাহাকে ওভার গ্রাফ, 

০৯ শপ টপস পাপ পপ 

(১) ইহাকে ($৮৪০০%) রাাব্সোলিউট এল্কোহলও বলে। ইহার বিশেষ 
বিবরণ পশ্চাৎ বলিব। 
(২) খল্কোহলকে বঙ্গভাবায় অবথারূপে সুরাসার বলা হয়। পশ্চাৎ 

ই বিশেষরূপে জালোচিত হইবে । 
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(058: 780০1, ও যে স্পিরিট স'যোগে উহ! দগ্ধ হইত 
না অর্থাৎ স্পিরিট ভাগ পুঁড়িয়া গিয়া আর বারুদ মাত্র 
পড়িয়! থাকিত ভাহাকে অগ্ডার প্রীক্ষ, (0009 7:০০), এবং 

যেস্পিরিটের সহিত আর জল মিঅিত করিলে বারুদ দগ্ধ 

হইত না তাহাকে প্রফ স্পিরিট, বলিত। পরবন্তী কালে 
জলমান যন্ত্র (১) দ্বারা স্পিরিট পরীক্ষার নিয়ম হইয়াছে। 
তদ্দার! স্থির হইয়াছে যে প্রাক, স্পিরিটের আপেক্ষিক তার 

ফারণ হাইটের ৬০* ডিও উত্তাপে ০৯২০ ইহার উপরে 

বদি শতকরা "৫ অংশ এল.কোছল, মিশান বায় তবে 

তাহাকে ১ ডিগ্রী ওভার প্রাফ, বলা বাইবে। 

উল্লিখিত শোধিত ও পরীক্ষিত স্রা সচরাচর গুষধ 
প্রস্তত জন্য এবং ব্রাণ্ডি প্রস্থতি স্পিরিট. সেবনার্ধে ব্যবহৃত 

হয়। 

৩। মদিরার উপাদান। 
যে কোন পদার্থ হইতে মদিরা প্রস্তুত হউক না! কেন 

উহ্বাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী পদার্থ অবশ্যই থাকিবে। 

১। জল। ইহ] ফলাদির রসে প্ররৃতি-নিহিত অথব! 

মনুষ্য কর্তৃক প্রদত্ত । ইহার পরিমাপের ইতর বিশেষ মদিরা 

বিশেষে ঘটিয়া থাকে৷ 
২। এলকোহল, অর্থাৎ মদিরাসার | মদ্য-জনক যে 

(৬) 83 050006667, 
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কোন উপকরণ উৎসিক্ত হয় উহাতে ড্রাক্ষা-শর্করা। ব' 

দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণেতব্য অন্যান্য জাতীয় শর্করা বা শ্বেতসার 

থাকে; উতসেচন দ্বার দ্রাক্া-শর্করা এককালেই এল কে।- 

হলে পরিণত হয়, আর অপরজাতীয় শর্করা থাকিলে প্রথ- 

মতঃ দ্রীক্ষা-শর্করায় তদনন্তর এল কোহলে; আর শ্বেতসার 

থাকিলে কথিত উৎসেচনে ডাঁয়াসটেষ্ট দ্বারা প্রথমতঃ ডেক্- 

ই্ণে তদনন্তর দ্রাক্ষা-শর্করায় পশ্চাৎ মঙ্গিরাসারে পরিণত 

হয়। এই দ্রাক্ষা-শর্করার (স্বাভাবিক বা অন্য প্রকারে উদ্ভূত) 

শতকরা ৯৫ ভাগ এল কোহল. ও কারবোনিক্ য্যাসিড্ প্রস্তৃত 

হইতে বায়িত হয়। 

৩। গ্লিসিরিন্ মেনাইট্, ফ্যাসেটিক্ ফ্যাসিড। ইহার! 
উল্লিখিত ড্রাক্ষা-শর্করার শতকরা অবশিষ্ট ৫ ভাগ হইতে 

বিশেষ বিশেষ পরিণীতি-প্রক্রিয়! দ্বারা উদ্ভুত হয়। 

81 এতন্তিন্ন মদিরার উপকরণ-দ্রব্যের আর কয়েকটা 

উপাদান মদিরায় বিদামান থাকে। যথা -_ শর্করা ( ইহা ড্রাক্ষা। 

বা অন্য জাতীয় হউক কিঞ্চিত পরিমাণে উৎসিক্ত না হইয়া 

মদিরা সহ রহিয়া বায় । অতিরিক্ত-শর্করাযুক্ত মদ্যকে রিচ্ 

ফটা ওয়াইন্ বলে। যখা__শেরী, পোর্ট, টকে ইত্যাদি), ধুনা, 

ব্ণদব্, উদ্বাযুতৈল (শস্ক ও আলু হইতে উদ্ভূত), সারদ্ব্যঃ 

নানাবিধ অল্প ও লবণাদ্দি এবং স্থগন্ধ ইথার (0800500510 

80১৩:)__-ইহ। মদ্যোপাদানের একপ্রকার উত্ভিদয্ এল কো- 
হলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় উদ্ভুত হয়, _ ইত্যাদি ॥ 

অপর, স্থরা-মদ্য যে কোন উপকরণ হইতে প্রস্তত হউক, 
উহাতে জল, এল কোহল$ উদ্থাখুতৈল এবং সচরাচর বর্ণ- 
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দ্রবা থাকে । আর অবিশুদ্ধ মদিরায় (ধয়াইন। স্পিরিট ও 
বিয়ার উল্লিখিত ন্যাঘা উপাদান ড্রবা সকল ব্যতীত, চরণ, 
সাসক, বিজ্তাতীয় এলকোহল, গস্কক, কাইনে প্রভৃতি জব্য 
'মশ্খিত পাকে। 

| মদিরার বিকার । 

গর্বে যে পাচপ্রকার উৎসেচন প্রক্িয়ার উল্লেখ ও 

বর্ণন করিয়াছি ভাঙার অন্যতম উৎলেচন দ্বারা গদিরার 

প্রধান উপাদান এল কোহল, বিকার প্রাপ্ত হয়। এই উৎ- 
সেচনকে এসেটস্ ফার্মেপ্টেশন বা! শুক্োৎসেচন বল! যায়| 

এই জাতীয় উত্সেচনের ও উদ্দীপক এক প্রকার সঙ্ীব উদ্ভিদ্- 
বীজ (8০০10:08% 4066) আকাশীয় বায়ুতে অবস্থিত । 

আসব (ওয়াইন ও বিয়ার) এই বাঙ্ছের বিষদ্ধন ও অঙ্কুরিত (১) 

হওয়ার উপধুক্ত ক্ষেত্র । সর! বা জল মিশ্রিত মদিরাসারে 

উল্লিখিত বীজ বদ্ধিত হয় না। প্রথমোক্ত মদিরা বাছুতে 

অনারত রাখিলে বায়ুন্থিত উৎসেচন বীজ উহার উপরে নিপ- 

তিত হইয়। সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত উদ্ভিদ্-স্তবককে শুক- 
জননী (০০২০: 01 5108597) বলে ; কারণ ইহ। দ্বার। মদিরা 

স্ুক্তে পরিণত হয়, অর্থাৎ মদিরাস্থ এল.কোহল. এসেটিক্ 
ফ্যাসিড নামক অয্লে পরিবর্তিত হয়। (২) এই পরিবর্তন যে 

(১) ফারণহাইটের ৭৫* হটডে ৮০ উত্তাপ এই অবস্থা সংঘটনের অন্ুকল। 
(২) এই পরিবর্তনকালে উতপিচামান মদিরায় ফারণৃচাইটের ১০৪ ছইতে 

১৯৪ উত্তাপ জনে ! | 



৪২. মদিবা। 

প্রকারে সাধিত হয় তাহা পঞ্চিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করি: 

য়াছেন। শদিরা অনারত রাখিলে উহাতে যে উদ্ভিদ-বীজ 

পতিত হয়ঃ তাহাদের ধর্ম এই যে, আঁকাশীয় বায়ুর অক্ি- 

জেন্ আকর্ষণ করিয়া মদিরাস্থ এল কোহলে প্রক্ষেপ করে। 
এলকোহল. তৎসংযোগে বিকার প্রাপ্ত অর্থাৎ ভ্রব্যান্তরিত 

ইয়। ইহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, মদিনা অনারৃত রাখিলে, 

কফি'বা কোন নলে রাখিয়া তাহার মুখ তুল! দিয়া 
আরত করিলে উহার এল কোহলের পুর্ধবোক্তরূপ বিকার 

ঘটে ন'। যাহ! হউক, শুক্তোহসেচন দ্বারা, এলকোহল, 
উপারোক্ত রূপে বিকৃত হইলে, মদিরাঁর আর মদিরাত্ব থাকে 
নাঃ তখন তাহ! শুক্ত বাভিনিগ্ার (৮1082) | দুগ্ধ ব! মৃত্রকে 

এইরূপে অনারত রাখিলে উহাতে বিভিন্নপ্রকার উৎসেচন 
উপস্থিত হইয়া উহ্ার উপাদান বিশেষ ২ দরব্যান্তরে পরিণত 

হয় । যাঁদিও এই শুক্তোতসেচন ভাবত; উপস্থিত হইয়া 

মদিরা শুক্তে পরিবর্তিত হইতে পারে, তথাপি ব্যবসায়ীরা 

স্বরে শুক্ত প্রস্তুত করিবার জন্য এবং মদ্ির!-সারের অপচয় 

না হয় তজ্ভন্য অদিরায় উত্তপ্ত শুক্ত ও অভিষবাদি মিশাইয়া 

শীদ্ব (২ সপ্তামধ্যে) শুক্তোহসেচন উদ্দীপন করিয়া থাকে । 
যেরূপ আমরা বথাপরিমাণ ছুগ্ধাক্ (১) দুগ্ধে দিয়া দধি 

ছান। প্রস্তুত করিয়া! লইয়া থাকি, সেইরূপ যদি শুক্ত বীজ 
প্রচুর পরিমাণে মদ্যে ন্যস্ত না! হয় তবে তদ্দারা যথাপ্রয়োজ- 

নীয় অশ্লজান (03৫9৪) বায়ু মমারুষ্ট ও মদিরা-সারে প্রক্ষিপ্ত 
০ 

হাজি 

(১) এই শেরে ক্মপত্রংশ "দদ্বল” শক লচরাচর বাদজত হইয়া ঘাকে। 



অদিরা | 65 

হইতে না পারায় মদির! সার অপর ১টী ড্রবো পরিগত হইয়। 
[কে যাহাকে এলডিহাইড (41460506) কহে। এই দ্বাযুক্ত 

দ্রব মদিরাও শুক্রের মধাবস্থা। ফলত; এই দ্রব অনাবৃত 

রাখিলে 'অবশেনে উহা শুক্তে পরিণত হাতে পারে; কেনমা 

গলধ্ডভাইড বায় হইতে ক্রমশ: প্রয়োজনীয় অক্সিজেন মাক' 
ধণ করিয়া! এসেটিক ঘ্যাসিং পরিণত হয়। এই লমুদায় 

পঁকুয়াকে আমর। মদিরাপকার মাম দিতোছি। মখন দেখ 

গল বে, মদ্রা-বিকার দু্দাদি পিকারের ম্যায় স্থতঃই সিদ্ধ 

হহীতে পারে, তখন মদব্ার উৎপির সি হ উহার ও উৎপন্তি 

গণন। কর্বিতে পার পায় | অত এব শুন্ত নে মনুষ্য সমানে 

বহু কাল হইতে প্রচলিত শুদ্বিষয়ে কিছুমাত্ মন্দেভ নাই। 

অস্মদসমাজছে অতীব প্রাচীন কাণ হইতে হহ: পারচিত 

ছিল। প্রাচীন ধমির মাচ্জ লোমমদা প্রস্থত হইলে, 

ইন্জাদি দেবতাকে শীগ্র শাপিবার নিমিভ ভয়োভূয়ঃ আহবান 
করিতেন। যথ!-হে বায়ে। । ছে ইন্দ্র! আপনার। হবি 

রর্পণ দ্বার। অচ্চিত হরেন, এব” প্রস্ত সোমরস জানিতে 

পারেন । আপনারা শীপ্রই ঘজ্ঞস্থলে মাগমন করুন |” স্বলা- 

স্তরে “ছে ইন্দ্র ও বায়ুদেব ' আপনার! আমাদের এই প্রার্থন। 
শ্রবণ করিয়! যঙ্গমানের প্রস্ত মোমরসের নিকট শীঘই আগ- 

মন করুন (১) ইত্যাদি । ইহাতে বোধ হয়, প্রাচীন আার্ষ” 
গণ অবশ্য অবগত ছিলেন যে, সোমমদ্য অধিক ক্ষণ অনারৃত 

থাকিলে বিনষ্ট অথবা গুক্ত হইয়া যায়। অপর মধু ত্রক্ছ 
[০ 

(১) খাখদ ৫1 ১) ২.৫, ৩/ বগ। 

ব্ফ. 
/” খাতার. ওটা » ও 
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চারীর ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্নয়স্থলে শুক্তের স্প্$ই ' উল্লেখ করিয়া" 

ছেন। (১) আমাদের আয়ুর্ধেদিকেরাও বলিয়াছেন যে, 

কন্দমূল ফলাদি তৈল ও লবণ সহ কোন দ্রবে (অশ্র বা মধুগ 

বা জল) ভিজাইয়া রাখিলে এ দ্রব জব্যকে, এবং মদা কিংবা 

মধুর দ্রেব বিনষ্ট হইয়া অশ্রতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে শুক্ত 

বল! যায়। (২) উক্ত পঞ্চিতেরা উপকরণ দ্রব্য ভেদে শুক্তের 

যে সমস্ত নাম দিয়াছেন তাহার বর্ণনা কর এস্বলে আব- 

শ্যক। যথা-- 

১। গুড়-শুক্ত। গুড়ান্থুর সহ্বিত তৈল, কন্দ, শাক, 

ফল ভিজাইলে এ জল অক্ন হইয়। এই শুক্ত জম্মে। 

২ | ইক্ষু-শুক্ত| ইক্ষুরসাদি হইতে সমুৎপন্ন। 

৩। মদ্য-শুক্ত। ইহ। নানাবিধ আসব বা মদ্য হইতে 
জন্মে । (৩) 

৪| মাধ্বীক-শুক্ত| ইহ। মন্থুল পুষ্প হইতে উৎপন্ন । 
৫। তুষাম্মু। জলের সহিত বব বিদলন করণান্তে ইহা 

উদ্তত হয়। 

৬। সৌবীর | সিদ্ধ নিস্তষ যব হইতে এই শুক্ত জন্মে 
সপ ৬ আত 4 ০ সি এ ০২০৩ ? স্ঞ স্পট সি ২০ শি শীত ৩ ৩৯ তিক ০:০0 শত শি ১০ পপ ০৯ ০৯৪ ৮৩ ৮ এ এপি ৮ পপি জট পাশ বো পাপা 

(১) বজ্জয়েম্মধু যাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্থির । 
গুক্তানি বানি সব্ধ্াশি প্রাণিনাঞ্চের ঠিংসনম 1! ২অ ১৭৭1 

(২) কন্মমূলফলাদীনি সঙ্গেহছলঘণানি চ। 
যর দ্রবেইভিহ্বয়স্তে তচ্ছুক্তমভিধীয়তে 
বিনষ্টমন্নভাং যাতং মদ্দাং বা মধুরজ্রব: | 
বিনষ্ং সন্ধিতং বত, তক্ষুক্তমভিধীতে 8 ভাবপ্রকাশ? 

(৩) জাক্ষাদদাকৃত গুক্তকে ৮১6৩ দ19ও ৮ 20০৪৪ হল হায়।, 



মদিয়া। ৪৫ 

৭1 আরনাল। অপক নিস্তব গ্রোধম হইতে এই শুক 
জন্মে। | | 
৮ সৌবীর তুল্য শুক্ত। পক নিস্তম গোধম হইতে 

এই শুক্ত জন্মে। 

৯। কাঞ্জিক। কল্মাস-ধান্য-মণ্ডাদি হইতে ইহা প্রস্তুত 
হয়। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে কীন্জি বলা যায়। 

১০। শিপাকী। ইছা মূল! ও সর্ষপাদি হইতে প্রস্্রত । 
এইরূপ বিবিধ দ্রব্য হইতে বিবিধপ্রকার শুক্ত প্রন্তত 

হইয়া অশ্মদ্দেশে প্রাচীন কালে ব্যবহৃত হ্টত। (১) 
ইদানীং ইক্ষুরস বা গুড়ান্বু রৌদ্রে কিছু কাল অনারত 

রাখিয়া একপ্রকারমাত্র শুক্ত প্রস্তুত হইতে দেখ! যায়। 
ইয়ুরোপ দেশে সচরাচর ভ্রাক্ষা ও যব হইতে ছুইপ্রকার 
ভিনিগার-প্রস্তত হইয়! থাকে । ইহাদিগকে ক্রমান্বয়ে ওয়াইন্: 
ও মল্ট ভিনিগাঁর কহে । শর্করা হইতেও একপ্রকার ভিনি- 
গার্ প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হয়। উরে (ঢা?) বলেন যে গৃহন্ব- 
ব্যবার্ধ্য একপ্রকার ভিনিগার্ নিঙ্মলিধিত মতে অনায়াসে 
প্রস্তুত হয়। তদ্যথা-_-শর্করা ১ পাউণ্ড (0৮, ছটাক), 
জল ১ গ্যালোন্ (/৫ সের) এবং অভিষব ১ ৪ পাইন্ট (%১০ 
ছটাক) একত্র করিয়। ৭৭" হইতে ৮৬, চি ভারা 
দিস রাখিলে এ দ্রবে প্রচুর অন্তা জন্মে। তখন উহাকে 
পাত্রান্তরে র চালিযা উহার এত্যেক গ্যালোনে ১ আউদ্ল 

(১) কোন কোন শুক্ত পিকলের (50516) অন্থরপ। কিন্তু মত্ত মাংস 
শংদোণে উক হিন্সমাজে প্রচলিত ছিল, বোধ হয় না। 



৪১ মদিরা। 

কুষ্টিত কিশমিশ্ ও ১ আউন্স স্থুল টার্টর মিশাইবে । তদনন্তর 
এ দ্রবের মিষ্টত| সম্পূর্ন দূরীড়ৃ়ত হইলে উহাকে বোতলে 
রাখিয়া কক (ছিপি)দিয়! বদ্ধ করিবে । এই রূপে যে ভিনি- 
গার্ প্রস্তুত হয় তাহাতে শতকরা ৫ ভাগ কিশুদ্ধ এসেটিক্ 
যন্যালিভ. বা শুক্তাযর থাকে। 

রা আনি 

৫। মদিরার মধ্যে যে সুক্ষম পদার্থ থাকায় 
উহা মদকর হয়, তাহার রাসায়নিক তত্ত 

এবং মদিরাবিশেষে তাহার 
পরিমাণ-নির্দেশ। 

পৃর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যেঃ মদিরামাত্রেই কিয়তপরিমাণ 
একটা সৃক্ষয পদার্থ বিষিশ্রিত থাকে । ইহাকে মদ্য-বীর্য্য 
ব মদিরা-সার বলা ঘায়। ইংরেজীতে ইহার নাম এল- 
কোহল,। এই সম্বন্ধে অপরাপর কথা বলিবার পূর্বে, 
এলকোহল, শব্দের মৌলিকত্ব এবং বঙ্গভাষায় উহার জনু- 
বাদে বে শব্দ ব্যবন্ৃত হইয়াছে তঘ্িষয়ে প্রথমে কিছু বলা 
আবশ্যক হইতেছে । ৰ 
ইংরেজী আভিধানিকেরা বলেন যে, এলকোহল. শব্দ 

আরবী ভাষা হইতে পরিগৃহীত হুইয়াছে। আরবী ভাষার 
এল “41” উপপদ সংজ্ঞা শবের পূর্বেই ব্যবহথত হয়, ফেমন 
ইংরেজীতে : “দি” (28৫); .আর 'কোঁহছল্ শব্দে অঞ্জনকে 
বুঝায় £ আরব রমণীর রসাঞ্জনের সম্ষম চু চর্ণ অক্ষিপুটে ব্যবহার 
করিয়া থাকে; যাছাকে উদ্দভাফায় (সোর্খা), বলা যাঙছ-। 



মিরা । 8৭. 

কথিত রমষাঞ্রনের সক্ষমতম চ্ অ্ন-বোধক' এল.কো ছল: 
বা এলকুল, শব্দ ই ুরোপীয়দেয় মধ্যে মদিরার সৃন্মমাংশে' 
আরোপিত হইয়াছে । ভঙ্গিমিন্ত মদ্য-বীর্ধযকে এল ফোহল" 
বল! যাঁয়। বাস্তবিক এলকে।ছল্ শব্দের প্রোক্তরূপে 
মৌলিকত্ব নিরূপণ আমাদিগের তাদুশ হৃদয়গ্রাহী বোধ হয় 
না। ইবুরোপীয়েরা ইহা স্বাকার করেন ঘে, এল .কোহল- 
শব্দ অতি আধুনিক, এমন কি উহা! দুইশত বগসরের পূর্বে 
পাশ্চাত্য সা'হ ত্যে ব্যবহৃত ছিল না। ফিন্তু দেখা যায়) এল.- 
€কোহলের কোহল প্টা ব! শব্দটা প্রাচীন সংস্কত সাহিত্যে 
একপ্রকার তাত্র মদিরা বুধাইতে ব্বদ্ধত জাছে। প্রাচীন 
আয়ুর্বেষদ শশ্রতে (১) উক্ত হইয়াছে, কোহুল _বায়ু পিন্ত 
ও ফফের রদ্ধিকর; ভেদক, তেজস্কর ও মৃখপ্রিয়। (২) কিন্তু 
উক্ত গ্রন্থে কোহলের প্রস্তত-বিধি বা উপকরণ দ্রব্যের 
কোন উল্লেখ নাই। সংস্কত অভিধানে “কোছপ” শব্দে মদ্য 
বিশেষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । যাহা হউক হশ্রতে কোছ- 
লের ধেরূপ গুণ বর্ণিত হইয়াছে তদ্বারা ইহা! একপ্রকার 
তীব্র স্বাছু মদ্য বলিয়।৷ জানা যায়। যখন প্রাচীন জার্ধ্য- 
সমাজে একপ্রকার মদ্য বুঝাইতেই কোহুল শব্দের ব্যবহার 
আছে, এবং মদিরা-সম্বন্ধীয় “বকদ” ও শার্কর প্রভৃতি শব্দের 
সহিত ইয়ুরোপীয় ব্য কস্ (88058) ও দ্যাকেরম্ (88০০৪৪- 
91) শব্দের ধেরূপ দৌসাদৃশ্য দেখা যায়, বিশেষতঃ ইন্ুরো- 

শত ০ আপ ও বাচা এপস এল 
স্পা পপ পপর ১৯. 

(১) ডাক্তার প্যারের! অগ্রষান কছেন যে, এই গ্রন্থ ্রউটরম্মানব্তর নয় দশ 
শত বর্ষের এদিগে নহে, বর' অনেক কাল পৃর্ষে রচিত। ১৩০. 1১0161787 
১$9০ত75 2850108. ৮91. 15, ৮৫, 11, | | 

(২) জিদোধো ভেদ্যবৃযাস্চ কোছুলো৷ বদমপ্রিরঃ | সুকত | ৪৫ ঝাধ্যার়। 
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পীয় সমাজে এলকোহল. শব্দার্থে যখন প্রথম প্রথম স্থরাই 

জতিব্যক্ত হইত, তখন আরবী ভাষায় অঞ্জন-জ্াপক (কোছল) 
শব্গগত সাদৃশ্যমাত্র হইতে মদিরা-সারের নাম সংগৃহীত মনে 

কর! নিতান্ত অপকল্পনা বলিতে হইবে । দেখা! যায়, অনেক 

আরবীয় উপপদযুক্ত সংজ্ঞা শব্দ ইয়ুরোপীয় ভাষায় সংগৃহীত 

হইয়াছে; যেমন এলম্যানাক্ (41108080) এল কিমি 

(41095), এল জেব্রা! (&1£978), এল্কেলি (81811), 

ইত্যাদি। অতএব বোধ হয়, ইয়ুরোপীয়েরা যখন কোহল 

শষ প্রথম ব্যবহার করেনঃ তখন আরবীয় রীত্যনুসারে 

উহার পূর্ব্বে এল উপপদ সংযোগ করিয়। ব্যবহার করিয়া 

থাকিবেন। পরবর্তী কালে আভিধানিকেরা এল.কোহলের 
এল. উপপদ দেখিয়াই এ শব্দ আরবীয় জ্ঞানে উহার অর্থ 

করিতে গিয়া! কোহলের অর্থে রসাঞ্জন প্র1ণ্ড হইয়াছেন, এব” 
কোহুল যে বাস্তবিক মদ্িরা-জ্ঞাপক শব্ধ তাহার কোনও 

ভিতি প্রাপ্ত হন নাই। 

আমাদের মাননীয় বাবু অক্ষয়কুমার দন্ত এল কোহলের 

অনুবাদে বঙ্গভাষায় হরাসার নাম দিয়াছেন । ফলত: আমাদের 

মতে উহাকে মদিরা-সার বলিলে হৃসঙ্গত হইত। যেছেতু 
দা এক শ্রেণীর মদ্দিরা। বিশেষ ইহার সার বলিলে এ 
প্রেণীর মদিরারই সার বুবায়। বস্ততঃ এলকোহল, মদিরা- 
জাজের সারের প্রতিপাদ্য, অতএব এল কোছলকে মদিরা- 

আর না বলিয়! স্রাসার বলিলে প্রকৃত অর্থ হয় না। এস্থলে 

“ইছ। উল্লেখ কর! কর্তব্য যে, প্রাচীন আর্ধ্যগণ মদিরা-বীধ্য ফে 
একী শব্দ ব্যরছার করিয়া! গিয়াছেন তাহা গল্কোহল্, 



অদিরা। ৪৯ 

ভিন্ন মার কিছুই নহে । গতএব আমরা বর্ভমান প্রস্তাবে 
এল কোহলের অনুবাদে মদ্দর-সার ও মদিরা-বাধা এই উভয় 
শব্দই বথেস্ছা বাবহার করিব । 

এই এলকোহল, মদিরামান্রেই বিদ্যমান থাকে বলিয়া 

উষ্ভারা মাদক, ভতরা" মদিরা নামের যোগা। এই পদার্থ 

মানবীয়-শিল্প সন্ত নহে। কেননা ইা জরব্য বিশেষের বিকার- 

মাত্র। মদ্যোপকরণ দ্রব্য উপযুক্ত আদ্রতা, উত্তাপ ও বায়ু 
সংবোগে কিছুকাল রক্ষিত হইলে উচ্ছার শকরাংশ (শতকরা 

৯৫ ভাগ) ছুইটী পদার্ধে পরিণত হয়। একটা কার্বোনিক 
য্যাসিড্। উহা বা্পন্ূপে পাত্র হইতে উড়িয়া যায়। অপরটা 
এল কোহলে পরিণত হইয়া পাত্রস্থ দ্রবে মিশ্রিত হুয়। পণ্ডি- 
তেরা স্থির করিয়াছেন যে, দ্রাক্ষা-শর্করাই মদ্য-বীর্য্যে পরি- 
ণতির উপযোগিনী । অন্যান্য শর্করা বা শর্করাসম্ভব দ্রব্য (১) 

সেচক-দ্রব্য সাহায্যে অগ্রে দ্রাক্ষা-শর্করায় পরিণত না হইলে 
এ সকল দ্রব্য হইতে মদিরা-সার জন্মে না । যেরূপ এক্ষবাদি 

শর্করা অভিনব সংযোগে প্রথমে ড্রাক্ষাশকরায় তদনস্তর 
মদ্িরাসারে, তদ্রপ শ্বেত-সার (বাহ! যব তগ্ুলাদি উপকরণ 

ভ্রব্যে থাকে) প্রথমতঃ ডায়া স্টেট, তৎপরে দ্রাক্ষা-শকরায়ঃ 
তদনন্তর মদিরাসারে পরিণত হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, 
দৈহিক পদার্থ সমূহ ভূতসমষ্টি এবং লয় প্রবণ, অর্থাৎ উপযুক্ত 
কারণ প্রাপ্ত হইলে উহাদিগের গপাদানিক পরমাণুর বিশ্লেষণ 
উপস্থিত হয়। তদ্দারা উহার স্থুল হইতে নুক্ষতম আকার 

(১) গম, ছার্চ, ভল্সাইট , সরধিন, ম্যানাইট। গিলিরিন্। 
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ধারণ করে। তখন উহারা আমাদিগের নিকট পৃথক্ ২ ভ্রব্য 
বলিয়া অভিহিত হয়। এলকোহল ও এইরূপ একটা দৈহিক 
পদার্থের উপাদান-বিশ্লেষণে উৎপন্ন হয় । বথ1- দ্রাক্ষা-শর্কর। 

দৈহিক পদার্থ । ইনার মৌলিক উপাদান (07197906275 40070- 

[০516109) কার্ববন্ ৬, হাইডোজেন্ ১২ এবং অক্সিজেন ৬ অংশ । 
অভিষব সংযোগে ইহার উপাদান-গত বিশ্লেষণ (1)600102])০0- 

810০7) উপস্থিত হইলে ড্ইটী পুথক্ পদার্থের উদ্ভব হয়। 
একটার মৌলিক উপাদান কার্ববন্ ২, হাইড্রোজেন ৬, অক্ি- 

জেন্১ অশ। ইহাকেই এলকোহল, বলে। ইহা এখনও 
দৈহ্িকগুণসম্পন্ন আছে, কিপ্ত অধিকতর পরমাণুবিশ্লেষণ 
ঘটিলে মার সেরূপ থাকিবে না। অপরটার ভৌতিক উপা- 
দান কার্বন ২ ভাঁগ, অক্সিজেন ২ ভাগ (বাহার আকার 

ঘাল্পের ন্যায়)। ইহাকেই কার্ববনিক্ গ্যাসিড বলা ঘায়। 
মদিরা হইতে কথিত এল কোহল্ বিশ্লিষ্ট করিবার রীতি 

কোন্ সময়ে আবিষ্কত হইয়াছে তাহ। নিশ্চয় কর! স্ুকঠিন 1 

ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞ লোকের! বলেন, আরবদেশে একাদশ খ্রী্ট- 
শতাব্দীতে যখন সঞ্জীবন-ড্রব (00115 ০1116) এবং স্পর্শমণি 
(চ210110900)675 30786) আবিষ্কাপ়ের চেষ্টা হইয়াছিল, তখন : 

এল বুকেশিস্ নামক এক ব্যক্তি চিকিৎসক চোয়ান-প্রক্রিয়া 
দ্বারা এল্কোহল্কে পূথক্ করেন। তাহার নিকট হইতে 
ক্রমশঃ দেশদেশাম্তরের লোকেরা চোয়ান-প্রক্রিয়ার সহিত 

মদিরা হইতে এলকোহল, পৃথক্ করার পদ্ধতি শিক্ষা করি- 

পাছে । ফলতঃ আমাদিগের মতে এল বুকেশিসের বহু পুর্বে 

ভারতীয় আর্য্যগণ চোয়ান- প্রক্রিয়া অবগত ছিলেন.। কেনন! 
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দেখা বায়, প্রাচীন কালে আযাদমাজে তীব্রতর শর প্রস্তুত 
হউঠ। স্তর। ঘে চোয়ান দ্বারা লব্ধ তাহ! পূর্বে প্রতিপন্ন হই- 
মাছে । কেনল প্রাপীন খনির) এলকোহল কে মদিরা হইতে 
পথন্ করিয়াছালেনকি ন! ভাহ। নিশ্চয় জানা মায় ন'। কিন্ত 
তাহা নে উহারমন্ভা জলগত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ 

নাই | আার্সযদিগের প্রাচান আবুর্রেদ হশ্রদতে উক্ত হইয়াছে 
ঘে,.(১) রস ও বান্য ভেদে মদির! নানাপ্রকার। মদোর বাধ্য 

টি রীনা তীপ্ষ ৪ প্রকরতাকর বলিয়া ছঠরাগ্রির সহিত 
ত হইয়! প্রপমতত জদদ্ তদনন্তুর দমনাপথে উদ্ধে গমন 

করত মন  ইন্দিরগণাকে মপ্চালিত করিয়া অচিরে মভতা 

উত্পাদন করে । (২) 

ইহাতে স্পন্টই প্রহীত হর নে, ধশ্বস্থরি যাকে মদিরা- 
বাধ্য বলিয়া! জানিতেন তাহা এলকোহল, ভিন্ন অন্য কোন 
গদার্থ নভে | মদিরাবার্া নে ধন্বস্তরির কত কাল পুর্ে 

প্রাচান আর্েরা অবগত ছিলেন তাহা আমরা জানিতে 

পারিতেছি না। কিন্তু ইহা অনুমেয়, যে ভাহার! মদ্য- 
বাণ্যাকে মদিরা হইতে পুথক, করিবার স্ ,ল বা সুক্ষা কোন 

না কোন উপায় অবশ্যই অবগত ছিলেন | যাহা হউক 

ইয়ারোপীয় বিজ্ঞগণ বলেন ঘে, একাদশ শতাব্দীতে আরবী- 

(১৭ ভপানেকপ্রক্ারসা নদাপা রনবাগাতঃ। 
শৌল্ধাদেধজ্জাচচ তৈক্ষাচ্চ বিকালিত্থাচ্চ বিন! । 
সমতা ঈদয়ং প্রাপা বননীবন্ধনাগ তন | 
বিক্ষোভোন্ছিয়চেতালি তীষধা অদ্য়তেহচিরাহ ॥ স্হচ্ছান, ৭৫ আবা। শশা 

ই) নাধুনিকক হমুরোগীঙ ডিকিহনকেরাত এন তকাহিগের রি? পদ5 প্র'ন 

এবকপঠ বণন করেন । 



৫2 মদিরা | 

য়েরা যখন মদিরা হইতে এল.কোহল.কে পৃথক করেন, তখন 
তাহারা উহার মাদক গণ অবগত ছিলেন ন। ; উহা অনেক 
কালি পর্যন্ত কেবল উষধাদি প্রস্তুত করণার্ঘে এবং দ্রাবকরূপে 
ব্যবহৃত হইত। ইয়ুরোপ প্রদেশে অতি অল্প কাল হইতে, 
+ল্কোহল, মদিরা হইতে পৃথক, বস্তু বলিয়া পরিচিত হই. 
যাছে। শহবধমাত্র পুর্বে রসায়নতত্বিদেরা (99০7০ 11776963121] $₹০.) এলকোহল কে অগ্নিতন্মাত্র (101)10518607)) 
ও জলের সমষ্টি অর্থাৎ অগ্নিময় জল (৮16-দ21০) বলিয়। 
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক রসায়নবিদের। স্থির করিয়াছেন মে, মদিরাসার কার্কবন্ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বায়ুর পরমাণু বিশেষের সমষ্টিমাত্র | এলকোহল. উপকরণ 
ও নিক্ষাসন-প্রক্রিয়া ভেদে বহুবিধ হইলেও তাহাদের মধ্যে ওপাদানিক কারন ও হাইড্রোজেন বায়ুদ্ধয়ের অংশগত তার- 
তম্য ভিন্ন আর কোন বিশেষ নাই, অর্থাৎ উহাতে অন্য কোন 
পরমাণুর সংঅব থাকে না। বর্তমান প্রস্তাবে অন্যান্য বহুবিধ 
এল-কোহলের (১) বিশেষ উল্লেখ না করিয়া কেবল বিশুদ্ধ 

পল জপপ০,০.-০ ৮ 

(১) অশযান্য খভবিধ এল কোহলের মধ্যে নিলে করেকটীর কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে | 
ক। মিথিলিক এলকোহল, (1150)51০ 4159001)1  ইহা কাষ্ঠ চোয়।- ইলে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে উড্ম্পিরিটও বলে। সচরাচর ইহা ৰার্ণি, €সর জন্য বাবহত ইয়। মিপিলিক এল কোল, অন্যান্য প্রকাব এল কোহল্ অপেক্ষা লঘু (কা১, ৮৪. অ১) ও উদ্ধায় বলিয়া মহুষ্যদেহে সত্বরেই ক্রিয়াকর হয়) মেজনা ইহ] রোগীর পক্ষে স্থপ্রবোজ্য । 
থখ। বিউটিলিক এল কোইল, (7১015) 410০৩) 1 ইহা ফসেল তৈল খা বিমল তৈল অথব ইথিলিক স্পিরিট প্রস্ততাস্তে গুড়েব মাত হইতে চোয়া- ইলে পাওছা যায়| জুলের সহিত ইহা ভাল মিশিত হয় না। বিউটিলিক 
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ব্রাঞ্চি, পোর্ট প্রভৃতি মদ্যে ষে শ্রেণার এলকোহল. থাকে 
তাহারই আলোচনা কর! বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতেছে । 

এই এল কোহলকে ইখিলিক এলকোহল, বলা যায়। ইহা 
জল ও ইথিল নামক দ্রব্যের সমষ্টি ; তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষ 
এই বে) জলের উপাদান হাইড্রেজেন ২ ভাগ, অক্সিজেন ১ 

ভাগ: আর ইথিলের উপাদান কার্বন ২ ভাগ, হাইডে জেন 
৫ ভাগ। ইহাদিগকে একত্রিত করিলে হাইড জেন ৭ ভাগ, 

কার্বন ২ ভাগ) ও অক্সিজেন ১ ভাগ হয়। ইহা ন। 

ইথিলের ৫ ভাগ হাইডেোজেনের ১ ভাগ জলো- 

পাদানের দ্ুইভাগ হাইচ্ডাঁজেন হইতে প্রাপ্ত । অতএব 

ইথিলিক এল.কোহলের উপাদান ২ ভাগ কার্কন্ ৬ ভাগ 
হাইডোছেনও এক ভাগ অক্সিজেন নিই হিটার 

এলকোহল, অনা চিনি এলকোহল, অপেক্ষা গুবাহব (কোন, 21১০, 

অ১), এজনা মনুষাদেহে ইহা বেনন বিলস্বে করিনা দশায় সেষ্টকপ ইঠা় 
কার্ধযও অপেক্ষাকৃত অধিক কালস্থায়ী। উহ্বার গুণ অন্যান্য এলকোহলের 
অপেক্ষা কোন ২ অংশে শ্বতন্তর। 

গ। ফ্যামিলিক এল কোল (4017 81০০১) । চা তৈলবৎ প্রযুক 
ইহাকে ফসেল অইলও বলে। আলু ও শল্তন্ত শ্বেতসার পচাটয়া সন্ধান করিলে 
ইহ] পাওয়া যায়। ইচা অত্যন্ত ভারি (কা৫, হা১২, অ১) এবং অত্যন্ত তীব্র- 
গুণসম্পন্ন । সাধান্ণ এল কোঁচলের সহিত পূর্বে মিশ্রিত করিয়া না লইলে 
উহা দলের সহিত মিশ্রিত হয় না। বিউটিলিক্ অপেক্ষা ইহ1 প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হয় এবং ইহাতে একপ্রকার সৌবন্ড থাকাধ মদাবাবসামীবা উতিলিক 
এল কোহলের পরিবর্ধে ইচা মদিরায় ভাজাল দিয়া থাকে! পেয় সাদ্যে ওয়া" 
ইল, ধিয়র ও স্পিরিটে) ইহার মিশ্রণ ভক্গানক জনিষ্টজনক ; কেননা ই! 
দেচম্ত হলে শীত্ত নিষ্কাস্ত ও লযপ্রাপ্ত হয় না, স্রতরা: ইহার তীর বিষগ্গণ 
অনেক ক্ষণ দেভে প্রকাশ পাইয়া থাকে । (এই সকল এলকোহল মাদকাদি 

গুণে উথিলিক্ এলকোহগের মনুন্ূপ; কেবল অপর কোন ২ গপে কিছ 

বিশেষ আ.ছ)। 
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সংযোগ বিয়োগ দ্বারা এলকোহল. হইতে বহুবিধ দ্রব্যা- 
স্তরের উদ্ভুৰ হয়। এস্থলে তাহাদের উল্লেখ করিতে গেলে 

অপ্রাসঙ্গিক ও বাহুল্য হইয়া উঠে। পাঠকের কৌতূহল 
থকিলে রসারন তত্ব আলোচন] করিয়া তাহ! চরিতার্থ করিতে 

পারিবেন। এস্থলে এল.কোহলের বিকার সম্বন্ধে কেবল 

২টা কথ। বল আবশাক হইতেছে। ১ম+ এলকোহল্ মদিরা- 
সহ মিশ্রিতাবস্থায় অনারত থাকিলে বায়ু হইতে ১ ভাগ 

অক্সিজেন আকর্ধণ করিয়া! একটা ভিন্ন পদার্থে পরিণত হয়। 

ইহাকে এল ডিহাইড় বলে। ইহার মৌলিক উপাদান 
কার্রন ২১ হাইডেোজেন ৪, অক্সিজেন ১ অংশ । এই জবা 
পুণরায় অনাবৃত রাখিলে বায়ু হইতে একভাগ অক্সিজেন সংগ্রহ 

করিয়া আর একটা পদার্থে পরিণত হয়। ইহাকে য্যাসেটিক্ 

য্যাসিড বলে এবং ইহারই নাম শুভ্তাক্। ইহার উপাদান 

কার্বন ২) হাইডেোঁজেন ৪, অক্সিজেন ২ অংশ । উপরোক্ত 
এলডিহাইড ভিন্ন ২ এল.কোহুল, হইতে ভিন্ন ২ আকারের 
উৎপন্ন হয়, এবং শুক্তায়ও এরূপ ভিন্ন ২ এল্ডিহাইড্ হইতে 
বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভূত হইয়া! থাকে । অপিচ; কথিত দ্বিবিধ 

দ্রব্য এলকোহল, ব্যতীত অন্যান্য উপাদান হইভেও প্রস্থত 
হইতে পারে। শুক্তান্্র উদ্ভিদ্রঙ্গ্যে প্রকৃতি কর্তৃকই যথেষ্ট 

নিহিত আছে। 

অতঃপর প্রচলিত বহুবিধ মদিরায় এল.ফোহলের অংশ 

কিপরিমাণ থাকে তাহ চিকিৎসক ও মদ্যপায়ীদিগের জানা 

নিতান্ত আবশ্যক । অতএব তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। 

জলম।ন-যন্ত্রসাহাঁয্যে বিজ্ঞ লোকেরা ওয়াইনঃ বিয়ার 
। 

] 

ৃ 
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এব" ম্পিরিটে যেরূপ মদিরাসারের পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন 

তাহার তালিকা শিল্গে প্রদর্শিত হইতেছে । যথা 
মদিরার নাম। শতা"শে এলসকোহলের ভারমান (১) অতশ | 

পোট (1১7) ১৪.৯৭ হইতে ১৭৯০ ৯ 
ডাই-লিস্নন, (টা 1৭07) ১৬১৪ ক 

েডির| (9190010) ১৪০৯ হইতে ১৬৯০ % 

শেরী (৯109) ১৩.৯৮ হইতে ১৬১৭ % 

টেনারাইফ (1 শ10111) ১৩.৮৪ ২ 

শিলা (31)1772) ১২.৯৫ &ঃ 

মালমাসে (81017787)) ১২.৮৬ & 

এন টিলেডে| (77006101500) ১২৬৩ & 

ক্লারেউ (01976) ৭.৭২ হইতে ৮৯৯ £ 

চেমবাচার (10810108010) ৭.৩৫ % 

রূডেসিমার (80068061770) ৬:৯০ হইতে ৮:৪০ £ 
উতৎ্কুন্ট লগুন পোর্টার (00৮07) ৫৩৬ ₹ 

বগি (87905) ৫০ ও তদ্ধিক ৭, 

রম্ (1810) ৪৮ ণ' 

কিন, (910) ৩৮ 
হুইস্কি (ছা) ৪৩ গ" 

ডাক্তার এনেষ্টি (01. 40886) মদিরাবিশেষে এল্কোহলের 
যেরূপ গড় পরিমাণ স্থলতঃ নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা এই-_ 

(১) ৮৮৫76 
ও 101, 01771561800, 

1 07010080890, 
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তীব্র ওয়াইন্---পোর্ট | শতাংশে এলকোছলের 
শেরী | ভারমান অংশ । 
০ / ১৭ 

মেড়িরা ৰ 
মারশেলা, ইত্যাদি ) 

তীক্ষ পোর্টে ২৩ 

লঘু ওয়|ইন্-_ক্লারেট ] 
বারগণ্ডী ৰ 

শ্যাস্পেন্ ১ ১০1১১ 
হ্রাইন্ | 

মোজেল্ 
হঙ্গেরিয়ান্, ইত্যাদি ) 

মল্ট লিকার-_নিতান্ত লঘু বিয়ার ২ 
সাধারণ টেবল্ এল ৩ 
এ পোর্টার ৩1৪ 
তীব্রতর পোর্টারে ৫--৬ 
তীব্রতম মল্ট লিকারে ৭-_-১০ 

ম্পিরিট-_ উৎকৃষ্ট রা [ দিদার 

এদেশীয় মদিরায় (রষ্, য্যারাক্ ও মৌল স্পিরিট? এল- 
কোহলের পরিমাণের নিশ্চয়তা নাই। কেননা দেশীয় 
শৌগডিকের! স্বেচ্ছামতে উগ্র বা অনুগ্র মনিরা চোয়াইয়। 
লইতে অনুজ্ঞাত। রাঁজকন্চারীরা জলমান যন্ত্র (3৪৮- 
৪00.৪ 55020059668) দ্বারা মদিরা! বিশেষের এল.কোহলের 
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পারমাণ শিদ্ধারণ করত যথানিয়মে লগ্ন প্রফেব্রপ্রাতগালানে 
টিভি [কা। শুক্ক গ্রহণ করিয়' থাকন। কিন্তু খোলা ভাটিতে 
(হেলে মন্যব্যবলায়ার কোন শিদ্ধাত্রত শু, দয়! যহখেপ্- 
'ঘন পরাণ ৪ উগ্ভ হর! প্রস্থত করিয়। লয়) মি? নারির 
পররনাণ লানিবুর কোন উপয়ি নাই । বিংশন 2 রা মাই 
শুডির'বিক্রুঘকালে সচরাচর ইচ্ছানুদপ জল (মাশ্িত কর, 
সতরা” ক্রেতারা কিরূপ উগ্র জা প্রাপ্ত হর তাহা শিণয় হইতে 
পারে ন|। তবে বিুয়কালে জলমিভিত নাকরিলে কোন» 
স্রলেদেশীর ভরা লিদেশীার় ভর! আন্প্ক্ষ। প্রহর আঞ্ধাহ আপিক- 
তর পরিমাণে এল কে হল্বিশিষ্ট হত পারে, সন্দেহ নাই। 

পপ লস 

৬। মনুষাদেহে মদিরার প্রভাব | 
হে কোন প্রকাছের মদিরা হউক না! বেন উহাঙ্ষে ঢুই 

ভাগে বিভন্ত করা নায় । প্রথম রস ভাগ, দ্বিতীর বাঙা ভাগ। 
রস প্রত্যেক মদিরার পুথকৃই | উহ? রা দ্রব্য গ্ুণানু- 
ধন্থা বিধার ভিম্ন২ মদিরা মনুন্যদহে ভিন্ন২ প্রকার গুণকারী 
হয়। এই হেতু কোন মদিরা বলকর, কেহ ধারক, কেহ ব| 
মুত্রকারক, অপর কেহ বা অয়নাশক, ইত্যাদি | অপর, বীর্ঘ্য- 
ভাগ মদিরা মাজেই একপ্রকার এব" ইহার বঙক্ষামাণ ক্রিয়াও 
সর্বত্র তুল্য । এই প্রস্তাবে কেনল মদিরাবার্য অর্থাৎ এল. 
কোহল, মনুবাদেহে প্রবন্ট হইয়া যেরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে 
তাহাকেই মদ্রার গভাব বুঝিতে হইলে এবং এম্মেল ভাহা, 
রই চর্চা করা উদ্দেশ্য হইতেছে। 

এলকোহল, কয়েক প্রকারে দেহাভ্যস্তরে,প্রবেশ করিতে 
৮ 
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পারে। চর্খের নিষ্ষে ও শিরার মধ্যে এবং মলদ্বারে পিচকা রী 
বারা প্রঞ্ষেপ করিলে, মুখ দিয়া পাঁন করিলে? অথবা উত্তাপ 

দ্বার বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া আত্াণ লইলেঃ উহা সর্বব- 

শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া ফলপ্রদ হয়| যদিও সর্বাপেক্ষা 

নিশ্বীসপথ দিয়া অগ্নে ইহা! দেহস্থ হয়, কিন্ত সাধারণত? লোকে 

ইহ পান করিয়| থকে বলিয়। গুস্থলে পান করার কথাই 

বলিতেছি। মদিরাসার অত্যন্ত জলমিশ্রণ-প্রবণ | কোন 

বিশেম পরিমাণ জলের মছিত মিশ্রিত না হইলে ইহা দেহে 

শোৌমিত হয় না। যদিও সচরাচর মদ্িরাসার জল মিশ্রিতী- 

বস্থায়ই ব্যবহৃত হইতে দেখা ধায়, কিন্তু এভল যখোপযুক্ত 

পরিমিত না হইলে প্রয়োজনীয় জলভাগ দেহস্থ জলীয়াৎশ 

হইতে শোষণ করিয়। উহা! আপনাকে শরীরে শুর হইবার 
উপযুক্ত করিয়া] লয় । উল্লিখিত যে উপায়ে হউক মদিরাসার 

শোষণেপযোগী জল-মিশ্রিত হইলে পাকাশয় হইতে শোধিত 

হইয়। রক্তআোতে মিলিত হয়। ইহা ছুই প্রকারে সংসাধিত 

হইয়। থাকে । ১ মদিরাসার পাকাশয়ের প্রাচীরের অভ্যন্তর 

প্রদেশস্থ লছিদ্র আবরণীর ভিতর দিয় তভ্রত্য যে সমস্ত 

আবহিনী শিরা (৮175) আছে তাহার ভিতরে অধিকা“শ 

এবং সত্র প্রবিষ্ট হইয়া এককালেই রক্তের সহিত মিশ্রিত 

হয়। (১) ২ পাকাশয়ের প্রাচীরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ 
(510) দ্বারা জল ছুপ্ধাদি তরল বস্তর ন্যায় এল.কোহল, 

(১) এল্কোছলের এই ক্ষবতা পাকার ইহ ক্িষ্টালইড্ (0755519৭) 
গ্রয্যের (ঘর্থাৎ ঘে সমস্ত দ্রব্য জলমংযোগে দৈহিক আবরণীমধ্য দিয়! অনা- 

য়াসে শারীর বিধানে প্রবেশ করে) মধ্যে পরিগণিত | 9৫6 20068 11970- 

১০০৪ 01 ৮৩০1০] 111), 8, 0. 873, 
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শোমিত হইয়া প্রথমত; ক্ষু্র ক্ষুদ্র শোষক শিরা (],2011815), 
তদনম্তর একটা স্কলতর শোষক প্রগালার (11)019010-0006) 

মধ্য দিয়া বামক্কন্ধের সমিছিত একটী রক্তবহ! শিরার (4 
(1১0 100100 01 6108 116018 এ 01600180110 ১1১৫1)8৪ 

104) মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্তশোতে মিলিত হয়। (১) 
এই উভয় রূপে এলকোহল শোণিত-প্রবাহে মিলিত হইয়া 
সহ্বরে দক্ষিণ হৃদকোঠরে উপনীত হয়|. তথা হইতে রক্ত 
সহযোগে উভয় ফুসফুসে আইনে, তথায় নিশ্বাস-প্রশ্থাস- 
পরক্রিয়া-সম্তত উষ্ণতা সংলগ্নে উহার কিয় ভগ্সাংশমাত্র 
বাম্পাকার ধারণ করিয়া প্রশ্বাপবায়ু সহ শরীর হইতে বহিগত 

হয়। এই হেতু মদাপানান্তে প্রশ্বাসনায়াতে এল কোলের 
গন্ধ পাওয়া যায়। অর্ধিকপরিমাণে এল.কাহল, সেবিত হইলে 
অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ এললে,হল, প্রশ্বাস সহ নির্গত 
হয় বলিয়া অনেক ক্ষণ ব্যাপিয়া, এব" অল্প পরিযাণে সেবিত 

হইলে অল্প পরিমিত (এলকোহল) নির্গত হয় বলিয়া ্- 
ক্ষণমাত্র এ গন্ধ পাওয়া যায়। সচরাচর লোকে এই গন্ধের, 
₹পতিস্থান মুখ বলিয়া জানে, বাস্তবিক ইহা শ্বসপথ 

হইতে বিনির্গত হয় ; এই হেতু মুখ বন্ধ করিলেও এ গন্ধ লুক্কা- 
গত থাকে না। রক্ত সংমিশ্রিত মদিরামার এই রূপে ফুস্- 
ফুসে সামান্যমাত্র ব্যয়িত হইয়। বিশুদ্ধ, রক্তের সহিত হৃৎ” 

- পরীর এ ০ সপ 

(১) পাকাশয় হইডে শোষক শিরা স্বরা এলাকোতলের শোষণ ডাকার 
পিচি/ডসন স্বীকার করেন; কিন্তু অন্যান্য বিদ্ বাক্রির| পরীক্ষা করিয়া 
কলিরাছেন যে, শোষক শিরা পাকাশয় ভঈত অন্যান্য বছৃতর ছযোর 
শর এলকোহলকেও গ্রহণ করেনা। 107৫. [৮ 88 
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পিণ্ডের বাম কোটরে প্রবেশ করে; তদনন্তর তথা হইতে 

প্রব|হিনী শিরা (4760768) দির। দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত 

হয়। এই ধমনী সকল ক্রমশঃ স্থল হইতে নুক্ষাতম 
শাখা প্রশাখা ও তচ্ছাখায় বিভক্ত হইয়া দেহক্ষেত্রের 
তাবৎ স্থানে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে । ইহাদিগের প্রান্ত 
ভাগ হইতে আবাহিনী শিরার সুক্ষষতম শাখাঁগুলি উৎপন্ন 
হইয়া (১) উত্তরোভুর শ্ছলতর আকার ধারণ করত পরিশেষে 
দৎপিণ্ডের দক্ষিণ গহ্বরে মিলিত হইয়াছে । অতএব মদিরা- 

সার প্রবাহিনী নাড়া দিয়া শরীরের বাগ্যাভ্যন্তরের তাবৎ স্থান 

অথ[ৎ মাস, মস্তিষ্ক, বকৃত, মুত্রাকর, আস্ছি, ফুস্ফুস্। চম্ম 

প্রভৃতি বিচরণ করিয়া পুনরায় হৃৎপিণ্ডে প্রত্যাবর্তন করে। (১) 

ধেমকল ধন্্ব (১) রক্তের মলাশ দেহ হইতে নির্গত 
করিয়া থাকে তাহারা মদিরাসারের সামান্য অংশ রক্ত 

হইতে গ্রহণ করিয়া আপন আপন আবের (9908007) 
সঠিত শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয় । (5) অবশিষ্ট 

ও এপ 

(১) প্রবাহিনী নাড়ীর প্রান্ত শাখা এবং আবাহিনীর প্রারন্থ শাখা কেশের 
ন্যায় সুক্ষ, এইহেভু শারীরতত্বত্ঞেরা এই অংশের নান কেপিলারি ভেগেলন 
অথাৎ কৈশিক শিরা বলেন। 

২1 সুষ্ককায় বুব!র হৃৎপিগের প্রতোক আকুঞ্চনে প্রায় দেড় ছটাক । ৩ 

আউন্স) রচ ধমনীপণে প্রি হয়। সনস্ত দেহের রক্ত দেহক্গেত্রের সক্ষম 
এম প্রদেশ পরিশ্রমণ করিতে ১ হইছে ২ মিনিটের অধিক সনর লাগে 
ন1। এইকপ গ্রাতিনিয়ত হংপিগ্ত হইন্ডে রক্ত নিগত ভইয়া দেহের স্ক্ষ 
তম দেশ পয্টন করিয়া পুণরার জংপিড প্রহ্যারুছ্ ভয় এলতকাহল, 
রক্ত মিশ্রিত ₹ইলে কথিহ নিরমে রক্ত সঞ্চালন বস্ত্রে পরিভ্রনণ করে ! 

(5। কুস্ফুস, চন্দ, মুত্রাকর, বককৎ, অন্ত । 

(8 শরীরের অনাবন্তক ও সাগন্ধক কান দ্রব্য শোশিতন্থ হইলে গ্রাক্ক- 



যদিরা | ৬৩ 

অণ্শ দেহন্যে কোন অপরিজ্জেয় রূপে রূপান্তরিত বা অন্ত- 
ছিত হইয়! যায়। এই প্রকারে যত ক্ষণ মদ্রাসার দেহ 

হইতে সমাক্ বহিষ্কাত+ ও দেহমধ্যে রূপান্তরিত বা বিলীন 
ন। হয় তত ক্ষণ উহা! রক্তসহ দেহমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে 
থাকে। মদিরা-সার প্রোক্ত রূপে রক্তের সহিত মিলিত 
অবস্থায় সর্বশরীরে একবার বা পুন;২ পরিব্যাপ্ত হইলে 
কিরূপক্রিয়া দর্শায় তা! সংক্ষেপে বলিতেছি। 

টম । এলকোহল, এক সময়ে উদ্ভরোনর প্রচুর পরি- 
মাণে সেবিত হইলে যেরূপ ক্রিয়া করে তাহা একেই দেখা 
বাইতেছে। 

(ক) মদিরা-সার অল্প পরিমাণে সেবিত হইলে উচ্ভা 
রাক্তের সহিত সংমিলিত হওয়ায় রক্ত তাদুশ দূষিত হয় না 
বটে কিন্তু উহা অধিক পরিনাণে সেবিত হইলে রক্তকে 
বিলক্ষণ বিকৃত করিয়া ফেলে । মদিরাসার প্রথমত; স্বীয় 
জল মিশ্রণ-প্রবণতা গুণে রক্তের তাবৎ জলাংশের (বাহা 
সহআা“শে ৭৯০ অংশ) সহিত বিমিশ্রিত হইয়া পড়ে, 
তদ্বারা রক্তের ঘন উপাদান বথা-ফাইত্রিণঃ এল্- 
বামেন্ ও লালকণ৷ প্রস্ততি এলকোহল, সংস্পৃন্টে বিরত 
হইয়। যায়। রক্তের লালকণা স্বাভাবিক অবস্থায় নিশ্বা- 

সায় সিনা? নিরস্তর ভগ্লঙ্তান বাধু গ্রহণ করত তাহা 
এ পপাপিিসলসীনি পশলা নদ ৩ তাত ৬ 3 - রঙ শা পা পপ, কপার, ১ সাপ + 1৮০ 

তিক নে রি শ্রাবক যন্থ সকলম্বারা রক্ত হতে নক এবং দৈঠিক 
উৎনথষ্ট সহ দে হইতে বহগত হয়। শরীরের এত বন্দ থাকায় উষপ দ্রবা 
বুন্রুর সহত মিলিত হইয়া! উচ্ভার মল ভাগকে বঙ্গে লইরা দেই হতে 
নিষষান্থ হয় রলির়া উহা আদাদিগের ছিতকর হইছা থাকে! 
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দেহের সর্বত্র (বিশেষ করিয়া পেশী ও স্নায়ু মণ্ডল স্বীয় 
কার্য সম্পাদন করিতে প্রচুর অক্সিজেন নিরন্তর প্রয়োজন 
করে) প্রতিনিয়ত যথাযোগ্য বিতরণ করিয়া তদ্িনি- 

ময়ে উহাদের মলাশ অর্থাৎ অঙ্গারক বাঁযু গ্রহণ করিয়া 
রক্ত সহযোগে ফুস্ফুদে আনিয়া ত্যাগ করে, এবং 

তথায় পুনরায় কথিত উদ্দেশে অস্জান বায়ু গ্রহণ করে। 
কিন্তু মদিরা-সার কর্তৃক উহা! বিদূষিত ও বিরুতক্রিয় হইলে 
পূর্ববব বায়ু গ্রহণ ও বহন করিতে পারে না। ভাক্তার 
রিচাডশন্ পরাক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মদিরা-সাঁর- 

সংযুক্ত রক্কের লালকণার অন্তরস্থ জলভাগ মদিরাসার কর্তৃক 

বহিরাকৃষ্ট হওয়ায় (ইহা! মদিরাপারের জল-গ্রহণ-প্রবণতা- 

গুণেই ঘটিয়া থাকে) উহার আকৃতিগত এত পরিবর্তন ঘটে 
যে, তাহ সহম। চিনা যায় না। কথিত রূপে রক্তকণ] বিকৃত 

হইয়। ক্রমে বক্তআ্োতের স্থানে পরম্পর সংযত হইয়। শিরা- 

মধ্যে বন্ধ হইয়! বায়ঃ বদ্দারা স্থানিক. পীড়া সকল উপস্থিত 

হইবার সম্ভাবনা । অপর, রক্তের ফাইব্রিণ ও এলব্যুমেন্ 
নামক পদার্থ (১)-যাহার| স্বাভাবিক অবস্থায়রক্তের লবণ 

ও জলের সংযোগে দ্রবীভূত হইয়া অনুক্ষগ রক্ত হইতে 
বিশ্লিষ্ট হুইয়। শরীরের বহুতর প্রধান২ যান্ত্রিক বিধানে উপ- 
নীত ও তথাকার প্রয়োজনীয় উপাদানে পরিণত হুইয়! 

(১) ইহাদিগকে কোলইডা'ল (0০197181) পদ্দার্থ বলে। যেসকল ড্রবা 
দৈহিক আবরণীর ভিতর দিয় অনায়াসে দেহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না 
তাঞাদিগকে কোলইড. বলে। আর এই ধর্দ বিশিকে কোলইডাল বলা 
যায়। | 
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থাকে' ষদ্দারা দৈছিক উপাদানের ক্ষতি পূরণ হইয়া দেহ 
পু্ট ও সঙ্গীব থাকিতেছে)_মদিরাসার স'যোগে এরূপ 
বিকার প্রাপ্ত হয় যে; উহা রক্ত হইতে পূর্ববহ বিযুক্ত 
হইতে পারে না, কদাচিৎ হইলেও কধিত উপাদানে 
সমূচিতরূপে পরিবন্ঠিত হইতে সক্ষম হয় না। এতন্িম্ রক্তের 
অন্যানা উপাদান৪ (লবণ, বসাদ্্রবা, শুভ্র কর্পস্কল স) 
যাহায়া দোহর বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্য নির্বাহ করিতেছে, 
এল কোহল সংস্পর্শে বিরুত হইয়া পড়ে। 

মদিরাসার রক্ত সঞ্চালন যন্ত্রের উপরে কিরূপ ক্রিয়া 
দর্শায় অতঃপর তাহা দেখা বাইতেছে। 

যে দন্ত ও যে শক্তি প্রভাবে সুক্ষ সূক্ষম রক্তবাহিনী 
নাউীতে রক্ত সঞ্চালিত হয়, তাহ! আমাদিগের ইচ্ছা ও আয়- 
ভির অধীন নহে । এ সূক্ষন সুক্ষ শিরার সহিত এক একটা 
শ্নায়ু (১৩৮) নৃত্র থাকে । তাহার গুণে এ সুক্ষা২ শিরা 
সকল আকৃঞ্চিত ও প্রসারিত হয়। যদি এন্সায়ুসূত্র ছেদন 
করিয়া দেওয়| বায়, তবে তদধীনস্থ রক্তবহা নাড়ীর ক্রিয়া 
রহিত হইয়! বাইবে। এই শ্রেণীর স্নায়ু এবং উছ্ছার 
কেন্দ্রের (১) উপর আমাদিগের ইচ্ছার শক্তি পরি- 

চালিত হইতে পারে ন|। তাহার! স্বাভাবিক সংস্কার ও 
ভাবের বশীভূত । আমাদের হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত হইলে 
মুখমণ্ডলে বে রক্তাধিকা ও রক্তহীনতা পর্যায়ক্রমে উপস্থিত 
হয়, তাহা এই স্ায়ু কেন্দ্রের কার্য্য-ব্যতিক্রমের ফল। 

শসা 

(১) ৪9798)66 [৩৮00৪ ০976018, 



৬৪ মদিরা । 

এক্ষণে মদিরাসার রক্তের সহিত মিলিত হইয়া যখন কথিত 
সুক্ষ সুন্মব শিরার মধ্য দিয়া ভ্রমণ করে, তখন এ সসায়ৃসূত্র 
উহ্থার গুণে অবসন্ন হইয়া! পড়ে । উপরে বলিয়াছি যে, এই 
সনায়ুসূত্র সকল শিক্ষির হইলে সুক্মতম রক্তবহা নাড়ীরও 
কিয় রভিত হয়। (১) অতএব এক্ষণে উহারা প্রসারিত, 
স্ততরা" রক্ত-পরিপূরিত হইয়া পড়ে । অনেকেই লক্ষ্য করিয়া 
থ[কিবেন* মদিরাচক্রে বখন প্রথম ২।১ পাত্র মদ্য সেবিত 

হয় তখন সেবনকারীদিগের মুখমণ্ডল কেমন আরক্তিম হইয়া 
উঠে। এই রক্তবর্ণের কারণ আর কিছু নহে, পূর্বোক্ত 
সুক্ষমতম শিরাপ্রঞ্জের সণকোচক-ক্িয়া-রাহিত্য হেতু তাভা- 
দের মধ্যে রক্তপরিপূণত' | এইরূপ অবস্থা যে কেবল শরী- 
রের বহিরবয়বেই ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, দেহের বাহ 
ভ্যন্তর তাবৎ স্থানেই, (বিশেষতঃ যে যে স্থানে অধিক 

রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে) এইরূপ দশ! উপস্থিত হয় । 
এই রূপে নাড়ীর প্রান্তভাগের ক্রিয়! বিশৃঙ্খল হইলে তৎ মূল 

অর্থাৎ হুদ্পিণ্ডেরও ক্রিয়া অনেক বিশৃঙ্খল হয়। স্বাভাবিক 
অবস্থায় হৃদপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দনের (২) সহিত দৃরস্থ সুক্ষ 
কৈশিক শিরাদিগের * প্রতিরোধিকা শক্তির সামগ্স্ত বিদ্যমান 
থাকে ; অথব। এঁ সুক্ষ শিরাদিগের প্রতিরোধিক! শক্তির 
পরিমাণ দ্বার! হৃদপিণ্ডের স্পন্দন কার্য অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত 
রর | কিন্ত মদিরাসার দ্বারা উল্লিখিত রাগ অবসন্নতা 

৭ পপ পাপ পদ পর ৯ আপি ৯০৮০৪: 

"পপ শষ ৮১ *০ ০৮ "পক. 

রি লাধুর অবসন্নতা এবং নন রাছিতারে ইং হতে: প্যারেলিসিস, 
(1১8115815) বাল । 

(২ সবস্থকায় যুবার এই স্পন্দন-সংখ্যা প্রতি বিনিটে ৭* হইতে ৭৫ বার! 
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ঘটিলে কে আর পূর্ববব প্রতিরোধিকা শক্তি প্রয়োগ 
করিবে ? এদিকে মদিরাসারের প্রভাবে হৃৎপিশ্তীয় পেশী সকল 
সাক্ষাত সম্বন্ধে উত্তেজিত হওয়ায় হৃতপিণ্ড ও অপেক্ষাকৃত প্রবল- 

ক্রিয় হয়। স্ৃতরাং হৃদপিণ্ডের স্পন্দন এক্ষণে অপেক্ষাকৃত 
সবলে এবং শীত্র২ নির্ববাহিত হইতে থাকে । এলকোহল, 

সেবনের প্রথম অবস্থায় নাড়ী ও হৃদপিগ্ডের যে স্পন্দনাধিক্য 

উপস্থিত হয় তাহার কারণ এই । কথিত স্পন্দনের সীমা 

পরীক্ষা দ্বারা একপ্রকার অবধারিতও হইয়াছে । এস্থলে 

এই মাত্র বলিলে প্রচুর হইতে পারে যে, অনভ্যন্ত ব্যকিগ 

অর্ধপোয়া স্পিরিট সেবনে ১, তিন ছটাকে ১ ও একপোয়। 

সেবনে ১ অণশ হৃদপিণ্ডের কার্যের আধিক্য হয়। (১) ফলতঃ 

এই জিয়াধিক্য অল্প কাল বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। 
যেহেতু উক্তবিধ হৃদপিণ্ডের স্পন্সনাধিক্য বা ক্রিয়াতিশয্য 
হইতে থাকিলে উহার শ্রমের কাল অপেক্ষাকৃত দীর্দ এবং 
বিশ্রামের কাল হ্রাস হইয় যায়। হ্থতরাং কিছু কাল পরেই 
হত্পিণ্ডের শ্রান্তি বা নিস্তেজস্কতা আসিয়া পড়ে । এক্ষণে 

কথিতরূপে শ্রান্ত হৃদপিণ্ডের কার্ধ্য চালাইতে হইলে স্ত্রারো 
এল কোহলের প্রয়োজন হইয়৷ উঠে। এই রক্ত ও রক্ত- 

সঞ্চালন যন্ত্রের যে বিকারভাবের কথা উপরে বলিলাম 

তাহ! এক ছটাক মাত্র এলকোহল অর্থাৎ তৎপরিমাণ এল, 

কোহ্লবুক্ত ষে কোন মদিরাসেবনে ঘটিতে পারে | 
পাপ 

সস পপ পা পা 

(১) 56০-৮100 81608450018 00 8160)01, 960, ৫, 0:5৮. 

২ 



৬৬ মদিরা। 

(এ) মদিরাসার অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় সেবন করিলে 

উপরিউক্ত অবস্থা ক্রমশ; গুরুতর হইয়া উঠে, পশ্চাৎ 
অন্যান্য যন্ত্রের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এক্ষণে 
পষ্ঠবংশীয় মজ্ডাঁ (3891 ০1070) আক্রীস্ত হয় ও উহার 
কাধ্যের ব্যতিক্রম ঘটে । (১) এই ব্যতিক্রমের প্রথম লক্ষণ 

অধরের মাংসপেশীর উপর ইচ্ছার আধিপত্য স্রাস বা লোপ। 

তাহার পর অধঃশাখা অর্গাৎ পদের কাধ্যের উপরও ইচ্ছার 

আয়ভি চলিয়া বায়, ক্রমে মদিরাসারের অবসাদক গুণে শরী- 

রের অন্যান্য স্থানের পেশী সকলও আকুঞ্চন-শক্তিহীন এবং 

শিথিল হইয়। পড়ে। 'এই সময়ে যুবকদিগের প্রায়ই সমূচ্ছ? 

বমন উপস্থিত হইয়া! উদরস্থ মির উঠিয়া যায়। তদনন্তর 
শরীর ক্রমে স্স্থ হইয়৷ আইসে। 

(গ) যদি কেহ পুর্ববোক্ত অবস্থার উপর আরও মদ্যপান 

করে, তবে তাহার মন্তিক্ষের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হয়। যদিও 

ইতিপূর্বে মস্তিক্ষে মদিরালার পরিভ্রমণ ও অবস্থান করিতে- 

ছিল, কিন্তু তাহাতে উহার বৃত্তিনিচয়কে উত্তেজিত করা 
তিন্ন আর বিশেষ হানি করিতে পারে নাই। কিন্তু এক্ষণে 

তাহাদিগকে উচ্ছজ্খল করিয়া ফেলে। এই কালে মনু 

 ষ্যের সদস বিবেচনা থাকে না, কর্তব্যজ্ঞান রহিত হইয়1 যায়, 

কাম ক্রোধাদি পশুনতি সকল উত্তেজিত হয়! উঠে। এই 
(এস রত 

(১) আমর! অনামনস্ক বাফিরেঃ যে অনেক কার্য ধথাযথ রূপে সম্পাদন 
করিতে পারি তাহা! এই মজ্জার গুণে। ইহা স্বারাই আমরা ইচ্জামতে অঙ্গ 
চালনা করিতে পারি। ইহারই সাহাযো আমাদের ম্পর্শান্থতাব কতা মস্তিষ্কে 
নীত হইলে ম্পর্শস্ঞান জন্মে। ইত্যাদি। 

টি পপ 4: ০ শর পপ শি সপ পপ পীর পা 



মর্দরা | ৬৭ 

বস্ব(র কামূকের কাম, ভারুর ভয়, গববীর গর্বব, নিষ্ঠরের 
মূসংশত। ববিগ্ুণিত হইয়। উঠে। মদ্যপায়া গুহা কথা আর 
গোপন রাখিতে পারে না, মনের নিকৃষ্ট ভাব আর লুক্কায়িত 

রাখ! ভাহার পক্ষে অসম্ভব হয়, স্মল কথ: মনের উপরে আর 

স্বাভাবিক আয়ন্তি রক্ষিত হয় না, অথাৎ সণ্ঘমনী ক্ষমতা নষ্ট 

হয়। (১) এই সময়ে হদ্যপায়ার সচরাচর বিবমিমা ও বমন 

উপস্থিত হয় তদনন্ভর প্রায়ই অনিবাধা নিদ্রান্বরক্তি চনে 

এবং অনেক ঘন্টা সে নিদ্রাশিভৃত থাকে । নিদ্রিঠাবস্তায় 
ঘিস্তর ঘণ্ম হয় । শিদাতাঙ্গে শীরপীডা, হোজনে অনিচ্চা, 

অত্যন্ত পিপাসা, শ্রান্তি, জিছলা অপরিদ্ত, মুখাশাম। হতাাদি 

কষ্টভ্তনক লক্ষণ উপস্থিত হয়। আমাদের দশায় মাতালের 

এই লক্ষণ সমহ্তির অবস্থা খোয়ারি শে নিদেশ করিয়া 

থাকে । 

(ঘ) উপরিউক্ত ভতায় অবম্থার উপরে ম্দি মদিরাসার 

আরো দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দে ওয়া হয়, তবে এচ্ছিক 

পেশী সমস্ত এককালে নিস্তেজ হইরা পাড়ে, খাছ্যেক্রিয়ের 

ক্রিয়া সমস্ত বিলুপ্তপ্রায় হয়; সুতির!” মদ্যপায়ী এক্ষণে 

চৈতন্যহীন জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকে । এই সময়ে কেবল 

তাহার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন এব* নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিই 

জীবিতের সাক্ষ্য দেয়। এই অবস্থায় উপনীত হইবার পরে 

মদিরাসার সেবন রহিত হইলে (সৌভাগ্যক্রমে মদ্যপায়ী 

এক্ষণে স্থচ্ছাপূর্ববক আর অদ্রা সেবন কৰিতে পারে না, 
বীর পপ ক ২৩ পপ ০ পপির »ত জা । শা 

(১. ইহ'কে ইংরাজখতে 19055 ঞ দিত 6 নিনানি 10৮61 

ৰলে। 



৬৮ মদির। | 

কেননা তাহার জ্ঞান লোপ হইয়া ঘাঁয়) তাহার দেহস্থ মদিরা- 

সার শরীর হইতে ক্রমশঃ বহির্গত ও অন্তরিত হইয়া যায়, 
স্রতরাং জীবনের কোন হানি না হইতে পারে। নতুবা ইহার 
উপরে আরে! কিয়ৎ পরিমাণে এলকোহল. উদরস্থ হইলে 
অথবা ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিদধিক মাত্রায় মদিরা ভক্ষিত হইয়া 
থাকিলে সেবনকারীর মুড়্য এক্ষণে অনিবাধ্য হইয়া উঠে। (১) 

স্পিন, বেত | ভাপকজি। ও ০০০0 শি. সপ পিপাপ। পিট ৯00150225০০ ৩৩ পাপা ৮ পিক | শি শী শা তত ০ শীত ৮, 

(৯ ডাৎ রিচাডসনের মতে মদিরাসেবনের চতুব্বিধ অবস্তা। কিন্তু ডাং 
প্যারেরা মদিরাসেবনজনিত উল্লিখিত লক্ষণ পরম্পরাকে তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করিয়াছেন । তাহার মতে প্রথম অবস্থাকে উন্তেজন অবস্থা (9186 
01 85501100016) | দ্বিতীয় অবস্থাকে মতৃতাবশা (১1700 91 1110051020)07) 

তৃতীয় অবস্থাকে অচৈভন্যাবস্থা (9626 01 007027 0া 10৮ ঠোদগ্মণ্স) | এই 

শেষ অবস্থ! হইতে মৃত্যু সংঘটন হয়| এইরূপ প্রাচীন আযুন্দিংদিগের মধ্যেও 
মদিরাসেবনজনিত অবস্থা লইয়া মতভেদ দষ্ট হয়। কেহ ৪, কেহ ৩ অবস্থা] 
স্বীকার করেন । গুশ্রতে তিন অবস্থার কথা উল্লেখ আছে । যথা, পর্্বাবস্থা,__ 
ইহাতে বীর্ধা, রতি, প্রীতি, ভষ এবং নাকশক্কি রদ্ধি হয়। মধানাবস্তা,_ 
ইহাতে 'গ্রলাপ, হর্ষ এবং নাধ্যান্যাধা উভয়বিধ কাধাই সম্পাদিত তয় । 
পশ্চিমাবস্থা,-- ইহাতে ক্রিয়াশক্তি ও চেতনা রহিত হইয়া শয়ন করির! 
থাকা । (১) ইহা অনল্প আশ্চধ্যের বিষয়, যে স্মশ্রভোক্ত মন্ততার ত্রিবিধ 
অবস্থা ও লক্ষণের সহিত প্যারেরার বর্ণিত অবশ্ঠাত্রয় ও তাহাদের লক্ষণের 
বিশেষ অনৈকা নাই । অপর. সংগ্রহকার মাধবকর চরকের অনুকরণে মত্ততার 
চারি অবন্ক নিদেশ করেন । যথ) প্রথম অবস্থা; ইহাতে প্রীতি ও বুদ্ধি 
এবং স্থঠিশক্তির উত্তেজন, পান, অল্প এবং নিদ্রাতে আনুরক্তি ; পুস্তকাদি 
পাঠ ও নৃত্য গীতাঁদিতে আশক্তি, এবং স্বর বদ্ধিত হয় | মধামাবন্ধ! ) উহাতে 
বুদ্ধি স্থিতি ও বাকোর অস্পষ্টতা হয় এবং মনুষ্য বিরুদ্ধ চেষ্টাস্থিত, উন্মত্তের 

ন্যায় আকৃতি ও ক্রিয়া বিশিষ্ট ও অপ্রশাস্ত এবং মুহুম হু: আলস্য ও নিদ্রাভিঃ 
(১) অবস্থশ্চ মদে] জেয়ঃ পূর্বে! মধ্যোইথ পশ্চিমঃ ॥ 

পূর্বে বীর্ধা রতি প্রীতি হর্যভাব্যাদিবন্ধনং । 
প্রলাপে। মধাষে হর্ষে! যুকাযুক্তক্তিয়ান্তথা 1 
বিসংজঃ পশ্চিষে শেতে ল্টকর্মক্রিয়াণ্ডণঃ। 

উত্তর তস্ত্রে। ৪৭ অঞ। 



মদিরা। ৬৯ 

এস্বলে ইহা জানা আবশ/ক যে? উপরে বরিত মদ্যাবস্থা 

সকল সর্বত্রই ক্রমান্বয়ে উপস্থিত না হইতেও পারে । কেননা 
যদি কোন ব্যক্তি ৫1 ৬ পাত্র তীব্র স্তরা (ত্রাণ উপর্যাপরি 

ভক্ষণ করে তবে ভাহার প্রথম ও দ্বিতীরাবস্া প্রনাশিত না 

হইয়া একেবারেই ততীয়াবস্থা উপস্থিত হইত পারে। 

২য় | এল কোহালের প্রনঃপনঃ ব্যবহারে দেহে যেন্ধপ 

অবস্থা ঘটে অতঃপর ভাহা ললততিছি। 

সুস্থ অবস্থায় অতিমাত্রায় মদরামেবনের ত কথাই নাই, 

ভাল্প পরিমাণে (ধাভাকে অনেকেই পরিমিত পরিমাণ বলিয়া 

থাকেন) সেবনের অভ্যাস করিলে শরীরের স্বায়িরপ বিকার 

৪৪৮ শা. ০০৮ পা পপ? 
১০৯, পেরি 

ভুত হয়| ভ্রাবস্থা ; ইহাতে মদাপায়ী স্বাধীন থাকে না, অগম্যাগমন, (১) 

খ্রুজনকে অমান্য ও অভক্ষ্য দ্রবা ভক্ষণ করে) জানচীন হর এবং জদযান্থিতত 

গুভা কগা প্রকাশ কবে । চতর্থ শ্রবশ্থা এই অবস্থায় মদাপামী মু, কারধা।- 

কাধ্য বছেধ-ভ্তানরতিত, ভগ্ন কাষ্টের নার নিক্ষিয এবং মৃত বাক্তি আপে. 

ক্ষও অধন তইয়। পড়ে । (২। ওাং রিচার্ডসন কুক মততার অবস্থা-ভেদ ও 

লক্ষণ বণন| আঅদনকাতাশ মাধব কারর অন্রূপ | 

০৯7 5-5010৩ ৮৮ 

(১) কেহ ২ অগম্যাগমন নর যু যানে অর্থাৎ মন্গ্পথে গঞঙ্গন বিফেচন| 

করেন। নিদানের টীকা দেখ। 

(১) বুদ্ধিশ্বন্মি প্রীরন্তিকর: নুণশ্চ পানান্ননিদ্রারতিবন্ধনশ্চ । 
সংপাঠগীত শ্বরব্ধনশ্চ প্রকোইতিরগাঃ প্রথমে। মদেো হি ।। 

অব্যক্রবুদ্ধিস্থতিবাগ(বচেষ্টঃ সোন্নত্বলী পারৃতির গ্রশান্ত: | 

আলস্য নিদ্রাভিহতো। নুহুশ্চ মধ্যেন মত পুকধো মদেন ) 

গচ্ছেদগম্যাং ন গুরুংশ্চ মন্যেৎ খাদেদভক্ষ্যাণি চ ন্টসঙ্গ:। 

বয়াচ্চ গুচ্যানি ভি স্কিতানি যঙগে তৃতীয়ে পুরু যোহন্বভত্ত্রঃ | 

চতুর্থে তু মদে মৃচ়ে। তগ্রদার্কিি নিষ্টি রঃ । 

কার্যাকারাবিভাগন্ঞো মৃতাদপ্যপরো মৃত 
নিদান 



৭* মদিরা। 

উপস্থিত হুইয়। থাকে । সংক্ষেপে এই বলিলে প্রচুর হইতে 
পারে যে, যে রক্ত দৈহিক উপাদান সমুচ্চয়কে (6588৪8), 
অক্সিজেন বিতরণ দ্বারা, স্ব ২ কর্তব্য সাধনে সতত তৎপর 
রাখে যাহা দৈহিক উপাদান ক্ষয়পুরক ও তাপ-প্রজনন- 
সহায়) এবং যাহা শ।রীরিক উৎস্ষ্ট পদার্কে আব (39০6- 
0০৮) ও নিআব (859060107) দ্বার বিনির্গত করিবার 
বিশেষ সহকারী তাহা। পুন ২ মদিরাসেবন দ্বারা দূষিত হয়। 
শরীরের মলাংশ যাহা শরীর হইতে বহির্গত হইলে স্বাস্থা- 
রক্ষা হয় তাহা সম্যক বাহির হইতে না পারিয়া বহুবিধ 
পীড়ার কারণ হয়। যে মলাংশ নিশ্বাসীয় অক্সিজেন সংযৌগে 
দগ্ধ হইত তাহা এক্ষণে পূর্ব্বব দগ্ধ হইতে পারে না, কেননা 
এলকোহল, নিজেই অগ্রে দগ্ধ হইর1 থাকে । এই রূপে শরী- 
রের মলাংশ শরীরে সঞ্চিত হইয়। কলে বসায় পরিণত এব" 
তাহা শারীরিক যন্ত্রের বিধানোপদানের মধ্যে মধ্যে অব- 
স্থিত হয়। এইরূপ ক্রমশঃ; হইতে থাকিলে এ বসা যান্ত্রিক 
উপাঁদানের স্থানীয় হইয়া পড়ে। তখন দৈহিক যন্ত্রের 
কেবল ক্রিয়াগত ক্ষণিক পরিবর্তন নভে, উচ্থার উপাদানগত 
স্থায়ী বিকারই উপস্থিত হয়। এই অবস্থাকে বসাপরুষ্টতা 
বা ফেটি ডিজেনারেসন্ (18010 09297068601) কছে। 

অপিচ ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, জলের সহিত আমা 
দের শরীরের বিশিষ্ট সম্বন্ধ ৷ অনেকে শুনিলে বিস্রিত হইবেন *, 
যে, দেছের ১ ভাগের অধিক জল দ্বারাই গঠিত ; কেবল 
গঠিতমাত্র হওয়াই সম্বন্ধ নহে, দেহ রক্ষার্থ সতত জলের 
নিতান্ত প্রয়োজন হুইয়া থাকে! শরীরের সকল যন্ত্রাই 



মদ্রি' ৭১ 

অল্লাধিক জল নিয়তই প্রয়োজন করিতেছে, মস্তিষ্ষ সকল 
যন্ত্র অপেক্ষা অধিক। জল শরীরের অম্তরতম স্বান 

বিধৌত করিয়া উহার মলাতশ, ঘশ্ম মৃত্রাদি দ্বারা শরীর 

হইতে বাহির করিয়া দিতেছে । জল দ্বারা শরীরের 
মলা“শ রন্দর রূপে নির্গত হয় বলিয়া জলচিকিৎসা (৪৮৪: 
০৪1০ (0 [7170101)9615) নামে একটা স্বতস্ত্র চিকিৎসাপ্র ণালীই 

প্রচলিত হইয়াছে। যাহা হউক, অভাস্ত মদাসেবীদিগের 

দেহমধ্যে মদদরাদার অনেক অ"শেই জলের স্থাশীয় হয়, 
হতরাং সহক্ত শরারে যে সকল বস জল গ্রহণ করিয়া স্বারা- 
বিক অবস্থায় থাকিত ও স্বাভাবিক রূপে কাধ্য করিত) এক্ষণে 

তাহারা জলের পরিবর্তে শিষ্য়োজন মদিরাসার এুছণ 

করিতে বাধ্য হওয়ায় ক্রমে শীর্ণ ও বিরুতক্ষিয় হয়। অপর 
শারীরিক যে সকল যন্ত্র কোৌমল উপাদানে গঠিত, তাহাতে 
অধিকা'শ জল থাকে। শ্নাযুম গুলের (মস্তি, পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা 
ও সিম্প্যাথেটিক্ কেন্দ্র এবং উহাদিগের ন্নায়) বিধানোপদান 
অতাব কোমল ও ভঙ্গুর এবং নিতাস্ত সুষ্মতম আবরণী দ্বারা 
পরিবেষ্তিত। এই কোমল উপাদানকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে 
প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। এই জল রক্ত হইতে অন্যান্য 
পোষণোপযোগী দ্রব্যসহ কথিত সৃক্ষমতম আবরণীর ভিতর'দিয়। 
উক্ত ন্নায়ব বিধানে প্রবেশ করে। তদনম্তর তথায় স্বকাধ্য 
নির্বাহ করিয়া তথাকার উৎস্ষ্ট উপাদান সহ শির! মধ্যে 
প্রবেশ করত পুনরায় র্তআতে মিলিত হয়। কিন্ত প্রচুর 
পরিমাণে মিরা পান করিলে কথিত অবস্থার বিপর্ধ্যয় ঘটে, 
অর্ধাং এ কোমল যান্ত্রিক উপাদান এক্ষপে রক্ত হইতে সম্যক 



ণই মদিরা । 

জল প্রাপ্ত হয় না, বরং রক্তস্থ এলকোহল, ন্বীয় জল-গ্রহণ- 
প্রবণতা গুণে উক্ত বিধানের জলভাগ শোষণ করিয়া লয়। 
এই হেভু এবং মস্তিক্ষাদি স্নায়ব বিধানে এল্কেো।হল্ অপেক্ষা- 
কৃত অনেকক্ষণ অবস্থিতি করায় (কেনন! তাদৃশ স্থলে কোন 

আবক যন্ত্র নাই যে এল কোহল্কে রক্ক হইতে আকর্ষণ করিয়া 
বাহির করিয়। দিবে) উক্ত বিধানৌপাদান অধিকতর বিকৃত হয় 

বলিয়া মদিরাপায়ীদিগের মস্তিষ্ক প্রভৃতি স্নায়ব যন্ত্র নকল 

প্রয়োজনীয় জল ও পোষণ অভাবে শুক্কতা প্রাপ্ত, বিরুতক্রিয় 

ও অকর্্মণ্য হইরা পড়ে। তত্তিন্ন প্রচুর মদ্যসেবীদিগের দেহ 
মধ্যে আর এক প্রকার গুরুতর বিকার উপস্থিত হয়, তাহা 

বহু অনর্থের আকর হইয়া থাকে। স্থন্টিকর্তীর আশ্চর্য 
কৌশলে আমাদের দেহের স্থুল হইতে সু্ম্মতম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
গুলিন এক প্রকার আবরণী (১) (বস্ত্র) দ্বারা আঁরুত । এই আঁব- 

রণী কোলইডাল (২) উপাদানে গঠিত এবং সুক্ষ্মাণুসুক্ষয ছিদ্র- 
ময়। ইহা চর্দ্দরূপে দেহের বাহ প্রদেশ, শ্লৈত্মিক ত্বক রূপে 

অন্নবহা নাঁড়ী এবং আব ও নিআ্াব নির্গম্য সমস্ত পথ, এবং 

অন্যাকারে দৈহিক গহ্বর ও তত্রত্য যন্ত্র সমূহ, অস্থি ও সন্ধি- 
মধ্য আর্ত করিয়া আছে | এই সকল ব্যতীত দেহের অপরা- 

পর ক্ষুদ্রেংশও এঁরূপে আবরণী দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহার 
কার্য্য বছতর ও আশ্চর্য্-জনক। আবরণী তাবৎ যাক্ত্রিক 

বিধানকে আরৃত রাখে বলিয়া উহাঁরা স্ব২ স্থানে সন্বদ্ধ থাকে । 
ইহা ছাকন-বস্তের ন্যায় থাকিয়া দেহমধ্যে বিস্তর গুরুতর কার্য 
চপ লক পপ ০০ পা পপ স্পা ০ পপি ০ শপ 

(১) 81700181095--ঝিল্লী ইহার অযথা গাই | 
(২) ৬২ পৃষ্ঠার টাকা দেখ। 
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সম্পাদন করে | যথা--(১) উদরস্থ আহার্ধ্য হইতে দেহ পুষ্টির 
উপযোগী পদার্থ ইহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করত রক্তসহ 
মিলিত হর । (২) দৈহিক উপাদান সকল ইস্থার সাহাধ্যে রক্ত 

হইতে আপনাপন পোষধণকর বিনিধ পদার্থ প্রয়োজনানুসারে 
আকরণ করিয়ালয়। (৩' দৈহিক উতস্্ট পদার্থ (০২$9 018- 
(601২) জল মহ নিযিশ্রিত অবস্থায় ও বাষ্পাকারে ইহারসই 
দ্বারা রক্ত হইত বিযুক্ত হওত আব ও নিআব পথে নিক্ষিপ্ত 
হয়। (5) যে সকলবন্ত্র আদ্র থাকিলে স্ব২ কাধ্য চারু্ূপে 
নির্বাহ করিতে পারে, এই আবরণী দৈহিক অআবণ ও শোঁলণ 

কাধ্যের হায় হইয়। তাহাদিগকে তদবস্থ রাখে । যদি এই 

বস্্রবৎ আবরণীর ছিদ্র গুলিন কোন কারণে স্বাভাবিক হইতে 
বড় হর তবে রক্তের ঘনাংশও তাহা দিয়! নিশ্চত হইয়া আশু 

য্নভ্যর কারণ হইতে পারে । আর যদি এ ছিদ্র আপেক্ষারুত 
সূন্মন বা বদ্ধ হয় তবে উহ! দ্বারা দ্রবাংশও পুথগ্ভূত হইতে 
পারিবে ন।। মদ্যসেবার কথিত আবরণী এল কোহলের 
গুণে স্থুলঃ স"কুচিত এবং উহাতে আগন্তক উপাদানের অব- 
স্থান প্রবুক্ত কালে বন্ধছিদ্র হইয়া পড়ে । সুতরাং ইহ' দ্বারা 
দেছের যে সমস্ত গুরুতর কার্য নিষ্পন্ন হইত তাহা এক্ষণে 
সম্যক আর হইতে পারে না। এজন্য বন্দ সকল বিশ্বীণ, 
শুক্ক ও কঠিন হইয়। অকর্মণ্য হইয়া পড়ে । ইহা ব্যতীত এল. 
কোহল. দেছের আরও বিস্তর ক্ষতি করিয়া! থাকে । অতএব 

ইহা বলা বাহুল্য যে, তাদৃশ অনিউজনক পদার্থ দেহক্ষেত্রে 
ক্রমাগত বিচরণ করিতে থাকিলে পরিণামে উহ। যাস্ত্রিক 
বিধান ও ক্রিয়াগত বহুবিধ ঘোরতর বিকার উপস্থিত, অর্থাৎ 

১৩ 
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নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পীড়। উৎপাদন করিয়া শেষে মদ্য- 

পায়ীকে অকালে মৃত্যুমুখে পাতিত করে। মদ্যপায়ীদিগের 

সচরাচর যে সমস্ত পীড়া উৎপন্ন হয় তাহার পৃথক্ বর্ণন। 

কর] এরূপ ক্ষুদ্র গ্রস্তাবে নিতীস্ত অসম্ভব | এস্থলে উহাদের 
কয়েকটার নাম মাত্র উল্লেখ করিয়।ই ক্ষান্ত হইব । যথা 
পানাজীর্ণ, বভ্বিধ বেদনাযুক্ত বাত-ব্যাধি (19৮0৪ ৫৭- 

18706619676) অনিদ্র।। চিন্তবিভ্রম, উন্মাদ) মুবগী, পক্ষাঘাত, 

মদাত্যয়, যকৃতের বৃদ্ধি সঙ্কোচ, ও স্ফোটক ; মুত্রীকর-পীড়া 

(3181)৮8 09886 &০০), বন্গম। হদ্পিণ্ডের বিরৃদ্ধি ও অপরাপর 

পীড়া, রক্তার্বদ, রক্তবাহুল্য, রক্তআব, মেদীপরৃউতা, ভ্বর, 

ইত্যাদ্ি। ইহার মধ্যে কতকগুলি রোগ কেবল মদিরাঁসেবী- 
দিগের দেহ আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাঃ উহাদের অধ- 
স্তন পুরুষেও সংক্রমিত হয়। তগ্ডিন্ন অনেক মদ্যপায়ীর 

সম্ভানদিগকে শারীরিক এবং মানসিক বনুবিধ বিকৃতির কারণ 

লইয়াও জন্ম গ্রহণ করিতে দেখা যায়। 

যদি বল বহুদিন মদিরাসেবন করিয়াও অনেক লোককে 
উপরোক্ত কোন প্রকার কঠিন পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইতে 

দেখা যায় না । তছুত্তরে বক্তব্য এই যে, কোন ২ স্বাস্থ্য- 
সম্পন্ন যুবার দৈহিক যন্ত্র সকল এরূপ বলিষ্ঠ ও কর্মঠ থাকে, 
যে তাহারা এল.ফোছল. বিষের অনিষ্ঠকারিতা হইতে 
দেহ-_হৃতরাং দেহীকে কিছুকাল (কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়সের 
উদ্দে নহে) অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হয়। ফলতঃ এমন 
লোকের সংখ্যাও (বিশেষতঃ এতদ্দেশে) এত অন্ন ষে ভাছ। 

গণনার মধ্যেই আইসে না । 
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৩য় । মদিরাসার এক কালে অধিকপরিমাণে শরীরাত্যন্তরে 

প্রবি্ট হইলে কিরূপ প্রভাব প্রকাশ করে তাহা এক্ষণে 
আলোচনা করা যাইতেছে । 

... মদিরাসারের স্বরূপ কি তৎসন্বন্ধে এস্বলে ২১ টী 
স্থল কথা বল! প্রয়োজন হইতেছে । ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা 
এলকোহলকে মাদকবিষের শ্রেণীতে গণ্য করিয়াছেন। 

অপিচ ইহার তীব্রতা ও অব্যর্থ প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া, পক্ষান্তরে 
ইহার বিষনাশক (426০৪) কোন দ্রব্য প্রাপ্ত না হইয়া, 
এলকোহল.কে কথিত শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ ম্যান প্রদান করিয়া" 
ছেন। অন্যান্য বিষ মনুষ্যদেহে যেরূপ ক্রিয়া করে) মদিরা- 

সারও ঠিক সেই রূপে কার্য্যকারী হয়; অর্থাৎ এক- 
কালে অত্যধিকপরিমাণে সেবিত হইলে ইহা অনতিকাল মধ্যে 
বিষলক্ষণ উপস্থিত করিয়! নিশ্চয়ই প্রাণসংহার করে । ক্রমে 
ক্রমে অধিকপরিমাণে সেবন করিলে কিঞ্চিৎ কাল বিলঙ্ছে 

উক্ত অবস্থা উপস্থিত হয়। আর অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে 

নিয়ত দেহে প্রবেশ করিতে থাকিলে যদিও সহসা বিষাক্তের 

কোন লক্ষণ উপস্থিত হয় না) কিন্তু পরিণামে দৈহিক যন্ত্রাদি 

বিকৃত করিয়া নানাপ্রকার পীড়া, তদনস্তর মৃত্যু উপস্থিত 
করে। জামাদিগের প্রাচীন আয়ুর্বেদজ্ঞেরাও ঠিক এইরূপই 
বলিয়া গিয়াছেন, | (১) বাস্তবিক শঙ্থবিষ, (রসাগ্তন, ঘহিফেন 

১) বিষস্য যেওণ! 1 দৃষটা সন্লিপাতপ্রকোপণা: | 
,তএব মদ্যে দুশ্যন্তে বিষে তূ বলবস্রাঃ ॥ 
হন্ত্যাণ্ড হি বিষং কিঞ্চিৎ কিধিত রোগায় কল্পতে। 
যথ1 বিষং তখৈবাস্ত্ো ভয়ে! মদ্যকৃতো মদঃ | 

চর্ক। চিকিৎলিত স্কান। 
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প্রভৃতি দ্বারা যেরূপ মদিরাসার দ্বারাও ঠিক সেইরূপ বিষ- 
ক্রিয়। উপস্থিত হয়। 

পানাভ্যাসীর শরীরে মদিরাঁপারের বিষক্রিয়া যে বিলম্বে 

উপস্থিত হয় তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, এক্ষণে কেবল মদ্িরা- 

সারের আশু বিষক্রিয়ার কথাই বলিব। 

এককালে অধিক পরিমাণে মদিরাসার সেবিত হইলে 
কয়েক মিনিটের মধ্যেই পানকাগার চিভবিভ্রম, চলিতে ও 

দণ্ডায়মান হইতে অশক্তত1 অর্থাৎ পাদবিক্ষেপে পদস্থালন ও 

পতন, শি [রোঘূর্ণন, নিদ্রাবেশ ও জ্ঞানশুন্যতা উপস্থিত হয়। 

কাহার কাহার এই জ্ঞান শুন্যতা এত কটিতি না হইয়া 
কিঞ্চিৎ কাল পরে হঠাৎ হয়; অর্থাৎ উপরিউক্ত পুর্বব লক্ষণ 

প্রকাশিত না হইয়া একেবারেই অক্জানতা আসিয়া পড়ে। 
পরে ওষ্ঠ বিবর্ণ, মুখাকৃতি বিকট, চক্ষুর তাঁর! (কনীনিকা) 

প্রসারিত, কদাচিৎ কুঞ্চিত এবং নিস্পন্দ, চক্ষের শুভ্রাংশ স্ফীত, 
প্রশ্থাসে মিরার গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া সত্বরে 

বা বিলন্দে ম্বত্যু উপস্থিত হয়। মদিরাদারা বিষাক্ত হইবার 
বিস্তর উদাহরণ মেডিকেল জরিস্প্রুডেন্ন (3160108] 0৮৪ 
[:009119৪) নামক গ্রন্থে এবং চিকিৎসাবিষয়ক ও অন্যান্য 

সংবাদ পত্রে সময়ে ২ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন এক 

সপ্তম বষীয় বালক এক ছটাক মাত্র ব্রাণ্ডি পন করিয়। 

মরিয়াগিয়াছিল। একটা যুব! দুই বোতল পোর্ট ওয়'ইন্ 

ঠর করিয়! ছুই ঘণ্টা পরেই শমনালয়ে গমন করিয়াছিল । 

ই দুই বোতল পোর্টে ৫১ ছটাক মাত্র মদিরাঁসার ছিল। 
সার এক বাক্তি এক বোতল জিন্ খাইয! পঞ্চত্ব প্রীপ্ত হই- 
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য়াছে। সে দিবস অস্মন্দেশের একটা যুবা দুই বোতল মদ্য 
পান করিয়া মরিয়াছে। (১) লেখকও মদ্যপানে ম্বৃত হওয়ার 
কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। বোধ হয় পাঠকবর্গের মধ্যে 
অণেকেই শুনিয়। থাকিবেন যে, কোন পানাভ্যাসী রাত্রিতে 

 মদিরা সেবন করিয়। নিরুপদ্রবে নিদ্রিত ছিল, পরদিন প্রাতে 
দেখ! গেল? মে ম্বভাবস্থায় শযায় শয়ন করিয়। আছে। 
মারাস্মাক মাত্রায় এলকে!হল, ভক্ষণই তাদৃশ হঠাত মৃত্যুর 
কারণ, তাহ;র সন্দেহ নাই। এলকে,হল. সকল মদিরায় 
বিদ্যমান থাকা প্রযুক্ত সকল প্রকারই মদিরার দ্বারা বিষাক্ত 
হইতে পারে । বিশেষের মধ্যে এই যে, যে মদ্যে মদিরা- 
সারের অংশ অধিক? যেমন ত্রা্চি) রম্, জিন্, হুইসকি, তাহা! 
অল্প মাত্রায়, আর যে মদ্যে উহ্বার অংশ অল্প, যেমন পোর্ট, 
বিয়র ইত্যাদি, তাহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে তুল্য- 

রূপ বিষক্রিয়া উপস্থিত হয়| (২) 

অপর, মদিরাসার ক্রমশঃ অর্থাৎ ছুই চারি দিন করিয়া 

প্রচুর পরিমাণে সেবন করিলে পূর্ববোক্তরূপ স্বর বিষক্রিয়া 
(4০0$9 00180016) ন1 ঘটিয়। কথিত লক্ষণ সকল ক্রমে 
ক্রমে প্রকাশিত হইয়। কিছু কাঁল বিলম্বে মু্তযালক্ষণ উপস্থিত 
হয়। অথবা উক্তরূপ মদিরা সেবন দ্বারা পাকাশয এরূপ 

(১) সমালোচক) ৭ট চৈত্র সন ১২৮৬। 
(১) পরন্ত আশ্চর্যোর বিষয়, স্বর! ও অপরাপর মদিরার মন্ততাখুণ উহা- 

দিগের অস্তরস্থ এল কোলের পরিম'ণানুমারে ঠিত সঞ্চত্র দ্শ না। অনেকে 
অনুমান করেন, মদিরাসার আধেয় মদোর উপাদ্দান বি"শষের সংশ্রবে কিঞিৎ 

থব্ব গুণ হয়, এজনা তুল্যপরিমিত মদিরাসারযুক্ত উভয় মদোর (ওয়াইন্স) 
মধ্যে, অথব। অদ্য 'ও সুরা বিশেষের নধ্যে মাদকগুণের তারতমা ঘটে । 
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বিকৃত হইয়া! পড়ে যে, মদ্যকি অন্য কোন দ্রেব্যই আঁর 
উদরে থাকে না; অর্থাৎ ভয়ানক বমনগীড়া উপস্থিত হইয়া 
থাকে । এ সময়ে, অন্য দ্রব্য দূরে থাকুক, জলমাত্র উদরশ্থ 
হইলেও তাহা তত্ক্ষণাঁৎ উদগীরিত হুইয়। যায় । কাহারং 
পাকাশয় স্পর্জের (87০7৪) ন্যায় ঝাঝরা হইয়া যায়, তদ্দারা 
মদিরা ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই দেহে শোধিত হয় না। এই 
অবস্থায় কিছু দিন থাকিলে শরীর পোষণাভাবে ক্ষীণ হইয়া 
পড়ে | অন্য পক্ষে মদিরাসারের অবসাদক গুণ অচিরে উপ- 
স্থিত হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বীসের খর্ববতা, হিমাঙ্গ, নাড়ীর ক্ষুতা 
ও ঘর্ম্নাদি ছুর্লক্ষণ ঘটাইয়! অবশেষে মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া! 
দেয়। 

এল কোহল,স্থানিক প্রয়োগ করিলেও তীক্ষ দাহক বিষের 
ন্যায় কার্য করে| ইহ। শরীরের কোন স্থানে সংলগ্ন করিলে 
সেই স্থান সংকুচিত ও কঠিন হইয়া উঠে১ সেজন্য তথায় 
বেদনা, উব্ণতা ও আরক্তিমতা প্রভৃতি প্রদাহের লক্ষণ উপ- 
স্থিত হয়| এলকোহল, স্বীয় রাসায়নিক গুণে সংলগ্রস্থানের 
জলীয়াংশকে আকৃষ্ট এবং অগুলাল ও ফাইব্রিণকে সংযত 
করে বলিয়া কথিত স্থানিক লক্ষণ সকল উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । এলকোহল, সেবনে বিষাক্ত হুইয়! মৃত্যু হইলে 
পাঁকাশয়ে প্রদাহলক্ষণ পাওয়া যায়। (১) 

১) এলকোহল, কেবল মনুষ্যদেহে নহে, উহা উত্তিদ ও মনুষা ভিন্ন 
অন্যান্য জন্তর উপরেও স্থীয় ক্রিয়া গুপ প্রকাশ করে। উত্ভিদের উপর ইহার বিষক্রিয়া অত'ব সত্বর ও মায়াত্বক। জলৌক। শ্পিরিটে মগ্ন করিলে ২। ৩ 
মিনিটের মধ্যেই মরিয়া যায়; আর কিয়দংশ নিমজ্জিত করিলে সেই অংশ 
ক্রিয়াশৃনয হয়। ইহা ভেকের পাকাশয়ে (৪* ফেশটা) বা! চশ্বের নীচে প্রক্ষেপ 
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মনুষ্যদেছে মদিরার প্রভাব সম্বন্ধে অবশিষ্ট যাছ! বক্তব্য 
আছে তাহা পরবভ্ভী শীর্ষক বর্ণন কালে বলিব । 

পি 

৭ম। সুস্থ ও অনুস্থ অবস্থায় মদিরার 
প্রয়োজনীয়তা । 

আমরা যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকি তাহা ছুই 
শ্রেণীতে বিভন্ত হইতে পারে। এক শ্রেণীর দ্রব্য আমরা 
হুস্থ ও অন্থস্থ উভয় অবস্থ(তেই বাবহার করি, যেমন খাদ্য | 
আর এক শ্রেণীর দ্রব্য কেবল গীড়িত অবস্থাতেই ব্যবহাঁর 
করা যায়, গঁষধ যেমন | এক্ষণে বিচার্ধয হইতেছে, মদিরা 
আমাদিগের কোন্ শ্রেণীর তক্ষ্যের মধ্যে পরিগণিত হইবে £ 
ইউরোপীয় ও অন্যান্য সমাজের বিস্তর লোকের মধ্যে মদিরা 

সহজাবস্থায় যথেষ্ট এবং অশ্স্থাবস্থায়ও যথাপরিমিত ব্যব- 

হার করিতে দেখিয়। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, মির! 

আমাদিগের ১ম শ্রেণীর ভক্ষ্য। পক্ষান্তরে ভারতীয় ' ও 
শপ পেশি পপ শা পিপিপি 

আথব! মস্তি ও পৃষ্ঠবং শী মজ্জাতে সংলগ্ন কারন তাহার মুত্যু হয়। কচ্ছ- 
পের পাকাশয়ে হ সরলাস্ত্রে স্পিরিট নিক্ষেপ করিলে তাহাদের অঙ্গচালন! 
রহৃত হইয়। মৃত্যু উপস্থিত হয়। এলকোহল মিশ্রিত জলে ক্ষুদ্র মতন ত্যাগ 
করিলে তাহার! কিয়ৎ কাল বিচরণ করিয়াই “চিত” বা “কাত” জর! 

ভাপিয়! উঠে। এই সময়ে তাহাদিগকে উদ্ধৃত করিয়া ভাল জলে নিক্ষেপ 
করিলে তাহারা! প্রকৃতিস্থ হয়। এতত্ব্যতীত কুকুর, বিড়াল, ঘোটক, শশ, 
শৃকর প্রতৃতি অন্তর উপয়েও এলকোহলের বিষক্রিয়া পরীক্ষিত ও প্রমা- 
পিত হইয়াছে. ৪৩০1), চ0জহহ8 20590511410 ০], 71. 2602, 
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অন্যান্য সম্নাজের বিস্তর লোককে শ্রস্থাবস্থায় মদদিরা ভক্ষণে 
বিরত এবং অন্তুম্থাবস্থায়ও ওষধ রূপে উহার সেবনে অনি- 
চ্ছক দেখিয়! অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন যে, মদ্দিরা 
তীয় শ্রেণীর তক্ষ্যমধ্যেই পরিগণিত হইতে পারে । কথিত 
পরম্পর বিরুদ্ধ মতের কোন্টা সঙ্গত তাহ! বিজ্ঞনের সাহাব্য 
বাতীত মীমাংসিত হইতে পারে না। যখন মদিরা! স্বস্থ ও 
পীড়িত উভয় অবস্থাতেই ব্যবহৃত হয় তখন উহা প্রথম শ্রেণীর 
তক্ষ্য বটেকি ন| তাহাই প্রথমে বিচার করির়! দেখা আবশ্যক | 

আমর! স্থবিধার জন্য প্রথম শ্রেণীর ভক্ষ্য দ্রব্যকে “আহাধ্য” 
বলিয়াই ব্যবহার করিব। আমাদিগের আহার্য্ের মধ্যে 
কিকি পদার্থ ও তাহাদিগের কি কি গুণ আছে এবং দেহের 

সহিত তাহাদের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অগ্রে দেখিয়া পশ্চাৎ 
মদিরায় তাদুশ পদার্থ সকল ও তদৃগুণ আছে কি না এবং 
দেছের সহিত উহার সেরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে কি না 
তাহা তুলনা করিয়! দেখিলে উদ্দেশ্ট বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইতে 
পারিবে | 

ঘে যে উপাদানে আমাদিগের দেহ গঠিত হইয়াছে 
প্রকৃতি তৎসমস্তই আমাদিগের আহার্য্যে নিহিত রাখিয়া- 
ছেন। এই হেতু আহার্ধ্য দ্বারা আম।দিগের দেহের প্রয়ো- 
জনীয় পুষ্টি, বৃদ্ধি ও ক্ষতি-পূরণাদি ব্যাপার সমাহিত হইয়া 
উহার কাধ্যকলাপ নির্বাহিত হইয়া থাকে । এই আহাধ্য 
বিজ্ঞ লোক কর্তৃক প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে । 
(১) সদেহ পদার্থ (0£88010 881)3650088)১ (২) নির্দেহ পদার্থ 

(100288030 ৪019884২088) | দেহবিশিল্ট পদার্থ পুনরায় তিন 
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ষ্র শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা (ক) নাইট্রোজিনস্ দ্রব্যঃ (১) 

(খ) স্সেহ দ্রব্য (২, (গ) শর্করা ও রা দ্রব্য | (৩) অপর, 

নির্দেহ পদার্থ ও এইরূপ পুনরায় দুই শ্রেণাতে লিভক্ত। যথা 

(ঘ) জল, (চ) লবণ দ্রব্য । (৪) এই সমস্ত আহাধা আমরা 

উদ্ুদ ও জান্তব বরাজ্য হইতে বথাপ্রয়ৌজন প্রাপ্ত হইয়া 

থাকি । প্রথম শ্রেণীর প্রথম দ্রব্যে নাইটণজেন্ নামক 

ভৌতিক উপাদান থাকায় তদ্বারা আমাদিগের দেহের প্রায় 

তাবু উপাদান নির্মিত ও ক্ষতি পুরিত এবং ্িতীয় ও তৃতীয় 

দ্রবোর ক্রিয়ার (তাঁপ ও চলত-শক্তি (8196০7) উত্পাদন ) 
সহায়তা হয় | আর প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রব্য হাই- 

ডোজেন্ ও কার্ণ নামে উপাদানদ্বয় থাকায় উহ্ছারা নিশ্বাসীয় 

অক্মিজেন সযোগে দগ্ধ হইলে দেহে উত্তাপ ও চলৎ-শক্তি 
উত্পাদন করে । (৫) পরন্ত কথিত দ্বিতীয় দ্রব্য তৃতীয় ড্রব্যা- 

পেক্ছা তাপ উদ্ভাবনে আড়াই গুণ অধিক কাধ্যকারী | 

তদ্চিম্ন উহা উপাদান-নির্দাপক বস্তুর পরিণতি ব্যাপার ও 

4৮ ০০ প জপ এ শপ কাকী পা নাবী 
মিিরারিনারলররন ররর 

(১) নাইটোজিনস্ (10167227615) দ্রব্য । যথা- নানাবিধ লাল! 

দ্রবা, ফাইব্রণ, সিনটোনিন্, কেজিন, গ্টেন্, লেগমিন্ ও জেলেটিন্ প্রসথতি । 
(২) ক্সেচ-(117) দ্রব্য) বসা ও তৈল। 

(৩ শকরা ও শর্করাযোনি (89০০0172000) ড্রবা, বহুবিধ শর্করা, 

সেলিউলোজ ও শ্বেভসার। | 

(৪) লবণ দ্রবা (5711)98),--যে লবণ আমাদিগের কর্তৃক মচরাচর কিন 

তয় ভাহা বাভীত অপরাপর নহুতর ল€ণ (সাডা, পটাস্, লাইম (চুর্ণ) ঈশান 

যোগে) আামরা বহুরনপ আহার্যা সহ নিয়ত আদগ্যতঃ ভক্ষণ করির। গাকি | 

(৫) প্রাচীন আর্যোরা জানিতেন যে, আমাদিগের শরীর আপদ্বাতা নিরাতঈ 

দগ্ধ হইতেছে, এজন্য কাহার শরীরের নামান্তর “দেহ” বলিয়াছেন । বন্ততঃ 
প্রাচীনের। কি" এই তাপপ্রজনন প্রক্রিয়, অবগত ছিলেন 2 

টি 
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উৎস্ষ্ট উপাদানের দেহ হইতে নির্গমন কার্য্ের যথেউ 
সহায়তা করে; অপিচ উহ] দেহক্ষেত্রে (বসা) সঞ্চিত হইয়া 
দৈহিক তাপ রক্ষা ও যান্ত্রিক কাঁধ্য নিষ্পাদনে আনুকূল্য 
করিয়া থাকে । আর তৃতীয় দ্রব্য তাপোৎপাদন ব্যতীত দেহ- 
মধ্যে দ্বিতীয় দ্রব্য অর্থাৎ বসায়ও পরিণত হইয়া! থাকে । 

অপর, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম দ্রব্য (জল) দ্বার! আহার্ধ্য 
বস্ত ড্রধীভূত ও তদনম্তর দেহক্ষেত্রে নীত, দেহের উৎস 
উপাদান সকল দেহ হইতে বিনির্গত এবং দৈহিক উত্তাপ 
সর্বত্র সমন্ভাবে পরিচালিত হয়। আর এই শ্রেণীর দ্বিতীয় 
(লবণ) দ্রব্যের বিশেষ সাহাধ্যে সদেহ আহাধ্য বস্ত দেহ- 
ক্ষেত্রের সর্বত্র প্রেরিত এবং দৈহিক উপাদানের কাঠিন্য 
সম্পাদিত হয়। তত্তিন্ন এই লবণ দ্রব্য অদ্রব কোলইড্ 
দ্রব্যকে দেহমধ্যে শোষণোপযোগী দ্রবীভূত করিতে পারক 
বলিয়া অনুমিত | 

কথিত উভয় শ্রেণীর আহাধ্যের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর আহা- 
ধর্যই প্রধান। দ্বিতীয় শ্রেণীর আহাধ্য কেবল উহার সহকারী 
মাত্র। এই আমাদের প্রয়োজনীয় আহারের তাবৎ উপা- 
দান ও গুণের কথা বলিলায় | এক্ষণে দেখা যাউক মদিরাঁতে 
সেই সকল উপাদান ও গুণ আছে কি না? মদিরায় আমা- 
দিগের আহাধ্য সামগ্রীর সামান্য অংশ না আছে এমন নহে, 
কেননা জল; লবণ, শ্বেতমার, শর্করা, এমন কি কোন কোন 
স্থানে যৎসামান্য নাইটোজেনও (১) উহার উপাদানে 
বিদামান আছ। ফলতঃ এই কিঞ্চিম্থাত্র আহার্যের অনুরোধে 
(১1বযার ও পোর্টারের প্রতি পাউণডে ১গ্রণ নাইট্রোজেন আছে।-1).1.0/১৩৮, 
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কেহই উহ! ( মদিরা) পান করিতে প্ররৃন্ত নহে। মদ্যের 

্রচ্ুল্লকর বা মন্ততাঁউৎপাদক উপাদান_-এল্কোহুলের 
অন্ুরোধেই উহা? সকলে ব্যবহার করিয়া খাকে। অতএব 

এস্থলে মদ্দিরা বলিতে এল্কোহলই লক্ষিতব্য ; এবং এই 

এল কোহলেরই উপাদান ও গুণ সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়ো- 

জন হইতেছে 

এল কোহলের ভৌতিক উপাদান কার্বণ্; হাইড্রোজেন্ ও 
অক্মিজেন্ এই তিন পদার্থ। ইহাতে নাইট্রোজেন নাই এবং 

ইহা! কোনরূপ নাইট্রোজেন্ধুক্ত পদার্থেও পরিণমনীয় 

নহে । স্তরাং ইহা এক কালেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, 
দৈহিক উপাদান নিম্মাপক গুরুতর পদার্থের অংশ মাদরাসারে 

কিছুমাত্র নাই। মদিরাসারে হাইডো-কার্ধ! আছে, যাহা 
আমাদিগের সদেহ আহার্য্ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রব্যের উপা- 

দনেও বিদ্যমান। অতএব মদিরাসার উপাদান সাদৃশ্যে 

স্নেহ ও শর্করাদি আহার্য্যের সমকক্ষ হইতেছে । ফলতঃ 

ইহ! এক্ষণে জ্ঞাতব্য থাকিতেছে যে, মদিরাঁসার মনুষ্যদেহে 

প্রবিষ্ট হইয়! স্নেহাদি দ্রব্যের ন্যায় গুণকারী হয় কিনা? 

স্পেহ এবং শর্করা ও শর্করাযোনি দ্রব্য দেহমধ্যে প্রবিষ্ট 

হইলে উহাদিগের হাইডো-কার্বণ্ বায়ুর অক্মিজেনের সহিত 

মিলিত হইয়া উত্তাপ ও চলৎ-শক্তি উৎপাদন করে। 

কিন্ত এল্কোহ্ল্ দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে সেরূপ উত্তাপ ও 

গতি-শক্তি উদ্ভূত হয় নী, প্রত্যুত উহাদের অপেক্ষাকৃত 

হ্ীসতা হইতেই দেখা যায় । পরীক্ষ! দ্বারা জান। গিয়াছে যে, 

এল্কোহলে যদিও একাংশ অক্সিজেন মিশ্রিত আছে তথাপি 
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উহ! অগ্নি সংস্পর্শে দগ্ধ হইলে এক কালে অধিক অক্সিজেন 

মিশ্রিত হওয়ায় কার্বরণিকএদিড্ ও জলে পরিণত হয়,এবং এই 
পরিণমনক [লে যথেষ্ট উত্তাপ প্রজনিত হয়। অপ্রঃ যদি 

এলকোহল, কাগজে সংলগ্ন করিয়া তাহাতে প্লাটিনম্চর্ণ 
নিক্ষেপ দ্বারা অধিক অক্সিজেন সংযোগ করা যায়, তবে 
তাহাতেও (দগ্ধ হওয়ার ন্যায়) এলকোহল, কার্কবণিক, 
এসিড ও জলে পরিণত এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট উদ্তাপও উদ্- 

ভূত হইয়া থাকে | ফলতঃ এল কোহল দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে 
এই রূপে অক্সিজেন সংবোগ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। 
এলকোহল, জলমিশ্রিত অবস্থায় অক্সিজেন্সংযুক্ত হইলে 
তাহার অন্যবিধ পরিণতি ঘটে, অর্থাৎ কার্বণিক্ এসিড ও 

জল না হুইয়া এলডিহাইডঃ এসেটিক্ এসিড.ও এসেটিক, 
ইথার উৎপন্ন হয়। এলকোহল. জলমিশ্রিত অবস্থাতেই 

(মদিরারূপে) পীত হইয়া থকে, হৃতরাং দেহমধ্যে উহার 

এই শেষোক্তরূপই পরিণতি ঘটা সম্ভব হইতেছে। পরস্থ 
বিজ্ঞ লোকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে এলকোহল. 
সেবনান্তে দেহমধ্যে বা তছ্ৎস্থ্টে বরং যৎসামান্য এল কো- 
হলই লক্ষিত হয়, কিন্তু উল্লিখিত বিকারের কোন চিহ্নই 
পাওয়া যায় না। (১) যদি তাদৃশ পরিণতিই ঘটে (২) 
মনে করা যায় তাহ! হইলেও যথেষ্ট উত্তাপ উদ্ভত হওয়া 
সম্ভাবিত নহে । দেখাও যায়, মদ্য সেবন করিলে শরীরের 

বা অপ া 

(১) কেবল পাকাশয়ে যৎসামান্য মাত্র শুক্তান্ন (০০6৮০ ৪৫10) পাওর! 

যায়। তাহ! পাকরস এল্কোহল্ সহ মিশ্রিত প্রযুক্ত উদ্ভত হওরাও সম্ভব ।, 
. (২) কেহ কেহ এল্উহাইড হওয়া! অন্যান করেন। 
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উত্তাপ ও গতি শক্তি বৃদ্ধি না পাইয়া বরং উহার বিপরীত 

অবস্থাই উপস্থিত হয়। আমাদিগের আহার্য্যের হাইডোো-কাবণ্ 
নিশ্বাসীয় অক্মিজেন্ সযোগে দগ্ধ হইলে প্রয়োজনীয় উত্তাপ 
উৎপাদন করিয়! কাব ণিক্ এসিড ও জলে পরিণত হয়। এই 
কার্বণিক এপিড্ আবার নিশ্বীস ও ঘন্দমাদি বারা দেহহইতে বহি- 

গতি হয়। কিন্তু এলকোহল, শরীরস্থ হইলে অধিক কার্বণিক্ 
এসিড. নির্গত হওয়! দূরে থাকুক বরং অপেক্ষকত অল্পই নির্গত 
হয়; স্বতরাং সেই পরিমাণে দৈহিক তাপেরও থর্বত1 ঘটে । 

আর আমর! অঙ্গচালন! করিলে দৈহিক উত্তাপ বৃদ্ধি এবং 

শরীর হইতে অধিক কাবণিক্ এসিড, বহিষ্কত হয়। যদি 
এলকোহল. সেবনে দেহের চলৎ শক্তি বৃদ্ধি পাইত, 
তবে মদ্য-সেবনান্তে কথিত অবস্থার বিপরীত অবস্থা কখনই 

সমুপশ্থিত হইত না। যদি বল এলকোহল. সেবনের প্রথমা- 

বন্থায় দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি ও ক্রিয়া শক্তি বলবন্তর হইতে 
দেখা যায়| বাস্তবিক ইহ1 হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার কারণ 
স্বতন্ত্র। এ অবস্থায় এল কোহলের উত্তেজক গুণে স্নায়ুমণ্ডল 

উত্তেজিত হয় (ন্নায়ুক্রিয়া তাপোৎপাদনের সহায়তা করে, 
কেননা দেখা যায় পক্ষাঘাত-রোগীর পীড়িত অঙ্গের 
উত্ভাপ উহার অন্য অঙ্গের অপেক্ষা ন্যুন ) এবং রক্ত সঞ্চালন 
কার্য্য বৃদ্ধি পায়; স্থৃতরাং ইহাতে স্বাভাবিক তাপ প্রজনন 
ব্যাপার অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়া উঠে। কেহ২ বলেন, 

এঁ অবস্থায় আভ্যন্তরিক যন্ত্রের তাপ বাহিরে প্রেরিত হয় 
বলিয়া এঁ তাপাধিক্য অনুভূত হয় মাত্র। যাহা হউক কথিত 

তাপ ও তৎসহ গতিশক্তি বৃদ্ধি এলকোহল, হইতে সাক্ষাৎ 
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সম্বন্ধে হর না। যে হেতু উহা অধিক পরিমাণে সেবন 
করিলে ঠিক, উহার বিপরীত অবস্থাই ঘটিয়। থাকে । মনির! 
সেবনের দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ অবস্থায় দৈহিক: উত্তাপ 
স্বাভাবিক অপেক্ষাও হাস হইয়া যায়। (১) এইরূপ এক 
দিন অধিক মদ্দিরা ভক্ষণ করিয়া দৈহিক উত্তাপ হাস হইলে 
উহ পুনরায় স্বাভাবিক হইতে ২। ৩দিন সময় লাগে। 
ভাধিক এলকোহল, কৈশিক শীরাপথে অনেক ক্ষণ পরি- 
ভ্রমণ প্রযুক্ত দৈহিক তাপ প্রজনন ও সংরক্ষণ কাধ্যের 
ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়াই কথিত তাপ হ্রাসের কারণ। 

অনেক মদ্যপায়ীকে স্থলকায় দেখিয়া কেহ কেহ মনে 
করিতে পারেন যে এলকোহল. তাপ প্রজননে অক্ষম হইলেও 
অন্যান্য হাইড্রো-কার্ধ্ আহাধ্যের ন্যায় বসা উৎপাদনে 
পারক। কিন্তু মদ্যপায়ীর দেহে যে অতিরিক্ত বসা সঞ্চিত 
হয় তাহার অপর ছুইটি কারণ আছে । ১ম, যে সকল মদ্যে 
শ্বেতসার বা শর্করার অংশ থাকে তাহা সেবন করিলে শরীরে 
অবশ্যই বসা জন্মিতে পারে । (২) ইউরোপ দেশে পশুদের 

শীট পসরা, 

(১) আমাদিগের দেহের তাপ ফারণহাঈটের মানের প্রায় ৯৯ ডিগী। 
এল.কোহলের ১ম অবস্থায় অনভ্ন্ত ব্যক্তির অর্ধ ডিগ্রী এবং অভ্যন্ত ব্যক্তির 
দেড় ডিগ্রী উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় এ উত্তাপ হাস হইয়া প্রথমে 
স্বাভাবিক, পরে তদপেক্ষা পৌণে এক ডিগ্রী ন্যুন, আর তৃতীয় অবস্থায় 
উচা আপেক্ষা আরও নান, এবং চতুর্থ বা অজ্ঞান অবস্থায় সহঙ্গ অপেক্ষা 
আড়াই হতে তিন ডিগ্রী পর্যন্ত হাস হয়। এরূপ উত্তাপের খর্বত1 শরীরের 
পক্ষে ভয়ানক অনিষ্টজনক। 

এল কোল, পক্ষী শুকর কুকুর প্রভৃতি জন্তর দেহে প্রবেশ করাইলে 
উহাদিগের দৈহিক উত্তাপ মন্থুয্যের অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে হাস হইতে 
দেখ! যায়। 

(২) ধিয়ার ও এল, বসা বর্ধনে প্রসিদ্ধ। 



মদিরা । ৮৭ 

বগা বুদ্ধি করিবার জন্য যবচর্ণ জিন্-স্থরার সহিত মিশ্রিত 

করিয়া ভক্ষণ করাইয়! থাকে । বাস্তবিক এল কোহলের বস! 

উৎপাদনের ক্ষমত! নাই, উহার সহিত শ্বেতসার ও শর্করা 

তক্ষিত হইলে তাহারাই বসাতে পরিণত হয়। দেখা যায়, 

দেহ পদার্থ এক বার বিকা'রপ্রন্ত হইলে পুনরার পূর্বনাবস্থা! 

প্রাপ্ত ছয় না। যেমন ছুগ্ধ বিকৃত (1769৫ ) হইয়। তত্র 

জম্মিলে উহার আর কোন রূপে ছুগ্ধে পরিণতি সম্ভব হইতে 

পারে না। সেইরূপ শ্বেতসার ও শর্করা বিকারপ্রভাবে এল্- 
কোহলে পরিণত হইলে আর উহা! শর্করাদিতে বিলোম নিয়মে 

পরিবর্জিত হইতে পারে না| এরূপ হইলে এলুকোহলের 
বসায় পরিণতি অবশ্যই সম্ভবপর হইত | ২য়, যাহাদের 

প্রচুর মদ্য পানের অভ্যাস তাহাদিগের অনেককেই অলস ও 

নিদ্রালু দেখা যায়। তাহার! সহজাপেক্ষা অধিক সময় 

নিদ্রাতে অভিভূত থাকে । নিক্ষম্মা ও নিদ্রিত অবস্থায় আমা" 

দিগের শ্বাস প্রশ্বান অপেক্ষাকৃত ধীরে ধারে নির্ববাহিত হয় | 

স্তরাং তেমন অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অল্প অক্সিজেন. আমা- 

দের দেহে প্রবিষ্ট এবং অল্প কার্বণ নির্গত হইয়া থাকে । (১) 
অতএব মদ্যপান নিবন্ধন অধিক কাল নিদ্রাগত ও নি্বন্মা 

থাকিলে অবশ্যই তদপেক্ষা আরও অল্প অক্সিজেন, 
দেহে প্রবেশ করিয়! থাকে। এইরূপ ক্রমাগত হইতে 

শপে 

(১) পরিহিত অঙ্গচালনার সময় অপেক্ষা নি্বর্াবন্থায় (0810) 7556) 
আমাদিগের প্রশ্থাস বামুতে এক তৃত্তীয় অংশ ন্যান কার্কণিক্ এসিড খিনির্গত 
হয়। নিদ্রিতাবস্থার এই বায়ুর পরিমাণ বথেষ্ট খর্ব হুইয়। থাকে। (8০০ 
[00985 1859১০0০৮91 %১0)58191987, 1100) 15016109) ৮৪৩ 222, 
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থাকিলে দেহের পোষণ কার্য্য বিদ্বিত হয়, তথ্য তীত 

তাপপ্রজনক উপাদান (আহারীয় ও দৈহিক উৎস্যতীয়) 

দেহে সম্যক দগ্ধ হইতে পায় না; যে পরিমণে দগ্ধ হয় 

তাহাঁতে দেহের প্রয়োজনানুরূপ উত্তাপ জন্মে না। আরযে 
ভাগ আদগ্বীভূত থাকে তাহা! দেহমধ্যে বসায় পরিণত হইয়া 
যান্ত্রিক বিধানে সংস্থিত হয় এবং ভাবী অনিষ্টের নিদীন হুইয়। 

থাকে । এই উভয় প্রকারে অনেক মদ্যপায়ীকে বসাবাহুল্য 

হইতে দেখা যায়, পরন্ত এলকোহল. সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বসা 
জন্মীইতে অক্ষম 

উপরে যাহা আলোচন! করা হইল তাহাতে প্রতীতি 

হইতেছে যে; এলকোহল, আমাদের আহার্যের মধ্যে 

পরিগণিত হইতে পারে না | আর যাহ! আমাদিগের আহাধ্য 
নহে তাহা! কখন স্থস্থীবস্থায় সেব্যও হইতে পারে না। 

অপর, কেহ কেহ বলেন যে; এলকোহল, ব্যবহার দ্বারা 
শ্রান্তি দূর হয় এবং শ্রমসাধ্য কার্ধ্য সহজে সম্পাদন করিতে 
পারা যায়; একারণ স্থস্থ অবস্থায় মদিরাপারের ব্যবহার 

( আহার্য্যরূপে না হউক ) আবশ্যক হইতে পারে । 
পরিশ্রম দ্বারা আমাঁদের দৈহিক উপাদানের ক্ষয় উপস্থিত 

হইয়া থাকে । সকলেরই শ্রম বশতঃ শরীর ক্ষয় পাইতেছে। 
এদিকে আহার্য্য দ্বারা এ ক্ষয় পরিপূরিত হইতেছে। (১) 
অতএব আইহীর্য্য বস্তুতে যে পদার্থ ও গুণ আছে তাহ! বদি 

(১) দেহের ঈর্ণত1 হয় বলিয়া! উচ্ভার অপর নাম পরীর এবং উহার ক্ষয় ও 

পুরণ হইর। থাকে যলিয়। উহাকে পু্গল বলে। এই উভয় সংস্কৃত শবাই 
প্র/চীন। . ভি | 
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এলকোহলে থাকিত, তবে উহা অবশ্যই শ্রান্তিদ্ূর, অর্থাৎ 
্রমপ্রঘুক্ত ক্ষতিপূরণ, করিতে সমর্থ হইত। আর ইহা 
স্বীকার কর! যায় যে, এল্কোহলের প্রথম অবস্থায় যে 

পৈশিক শক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহাতে কোন শ্রমসাধ্য কাষ্য 

সহজে সম্পাদন করা যাইতে পারে ; ফলতঃ কথিত দৈহিক- 

বল-বদ্ধন কেবল ভাবী দৌর্বলোর পূর্ববরূপ মাত্র । কেন না, 

দেখা যাঁয়, এল্কোহলের উদ্ভেজন-গুণে শারীরিক ইন্দ্রিয় 

সকল প্রথমতঃ বলিষ্ঠ হইয়া! উঠে, কিন্তু পশ্চাৎ অবসন্ন হইয়! 

পড়ে। তখন এঁ ইন্দ্রিয় সমস্ত পূর্ববমত কার্য নিষ্পাদানে 

সক্ষম হয় না। অতএব কোন শ্রমসাধ্য কার্ধয মদির।সারের 

সীহাধ্যে এক দিনে সম্পন্ন করিয়া তিন দিন নিক্ষিয় থাক 

অপেক্ষা তাহা দ্ুই দিনে সহজে সম্পাদন করা ঘে শ্রেয়, 

তাহা সহজেই সকলে বুঝিতে পাঁরেন। মদিরাসার শরীরে 

যে বলবদ্ধন করে বলিলাম, তাহাতে পাঠক এরূপ মনে না 

করেন যে» উহা! শরীরে নূতন বল প্রদান করে। বস্ততঃ 

মদিরা সেবনে এই হয় বে, বে বল স্বভাবত?ং শরীরে 

আছে তাহা মদিরাসারের উন্ভেজনা-গুণে সহজ অপে: 

ক্ষায় অধিক ব্যয় করিতে পারা বায়। এই হেড মদিরা- 

সেবন দ্বার! শ্রমসাধ্য কার্য সহজে সম্পন্ন করিতে পারালেও 

তদ্দারা সঞ্চিত বলের অতি ক্ষয় প্রযুক্ত পরিণামে অধিকতর 

দুর্বলতা অবশ্যই উপস্থিত হই! থাকে | যেমন 'আশ্বারোহী 

অশের ভ্রতগমনাবস্থায় কশাঘাত করিলে অশ্ব প্রাণপণে 

দৌড়িয়া যায় সত্য, কিন্তু তাঁদৃশ অবস্থায় কশীঘাঁত তাহাকে 

অধিকতর "পরিশ্রমে নিধুক্ত করায় মে পশ্চাঁৎ অভিশয় 
১২ 
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নিস্তেজ হইয়। পড়ে। অতএব, শ্রান্তি দূর করণার্থ ও শ্রম- 
সাধ্য কাধ্য সহঙ্গে নিষ্পাদন করিবার উদ্দেশে মহজ অবস্থায় 

মদিরা পেবন করা বুদ্ধিমানের কাধা নহে। তবে এই মাত্র 
বলা বাইন্তে পারে ষে, যদি কখন আঅতিরিভ্ভ পরিশ্রম বশতঃ 
ইন্জির সকল এমন নিস্তেজ হইয়। পড়ে ঘেঃ তাহারা আহাধ্য 
গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উচিত আহাগ্য সই 

কিঞিৎ মদিরাসার প্রয়োগ করা ব্যবস্থেয় হইতে পারে। 

কেন না, তেমন স্থলে অবসন্ন ইন্দ্রিয় সকল এল্কোহলের 
গুণে উত্তেজিত হইয়া! আহাধ্য গ্রহণ করিলে শরীর প্রকুতিষ্থ 

হয়। ইহা একপ্রকার পীড়িতাবস্থায় গুধধ ভক্ষণই বলিতে 
হইবেক। 

অপিচ, কেহ কেহ শৈত্য-নিবারণ জন্য মদিরাসার ব্যব- 

হারের আবশ্যকত মনে করেন, এবং ইহার পোষকে শীত- 

গ্রধান-দেশীয় লোক মদ্য সেবন করিয়া শীতের অনিষ্ট- 

কারিত! হইতে অব্যাহত থাকে, এই দৃপ্টান্ত দেখান। তীাহা- 

দিগের এই মতটা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্ক । মদিরাসারের শীত-নিবা- 
রণ গুণ নাই, প্রত্যুত উহা স্বয়"ই শৈত্যকর। দেখা যায়, 
প্রবর মার্ভগু তাপে প্রতপ্ত পিপাসাত্র ব্যক্তি মদিরাসার পান, 

করিয়া শীতল হয়। কঠিন জ্বররোগীর শরীরের অত্যধিক 

উত্তাপ হ্রীস করিতে (এবং অন্যান্য উদ্দেশে ) মদিরাসার 

একটা প্রধান সহায় । পক্ষান্তরে অপরিমিত মদিরাসার পাঁন 

করিয়া অঙ্গ শীতল হইলে তাহা অগ্নিসম্তাপ দ্বারা পূর্ববা- 
বন্থা! প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অপর, শীত-প্রধান-দেশবাসী 

লোকেরা অনেকে মদিরা সেবন করে বটে, কিন্তু তদ্দারা 
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তাহাদিগের শীত-নিবারণের কোন সাহ।ব্য হয় নী| তাহা- 

দিগের আহাধ্যে নিয়ত যথেন্ট পরিমাণে স্নেহদ্রব্য থাকে, 

তাহাই দেহমধ্যে প্রচুর পরিমাণে অকসিজেন্নযোগে 

প্ররোজনানুরূপ উন্তাপ প্রজনন করায় দুরন্ত শাতও অনা- 

যামে নিবারিত হইয়। থাকে । (১) এস্থলে মদিরাসেবনে 

কথিত তাঁপোৎপাদন ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটাইলে ঘনিষ্টই 

স্ঘটিত হওয়া সম্ভব | 

উপরে যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে কি প্রতীয়মান 

হইতেছে ন। বে, আমাদিগের সান্্যের অবস্থায় মদির|-ভক্ষ- 

ণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই? শারারাবধানবিৎ প্রাজ্ঞ 

চিকিৎমকের। একবাক্য হভইয়। বলেন থে? স্রস্তাবস্থায় মদিরা' 

সেবন কেবল শিপ্প্রয়োজন নহে উহ। বনু অনিষ্টেরও 

নিদান। (২) 

(১) শাতগ্রধান দেখে বায়ু ঘপাড়ত প্রনুন্ধ নিশ্বাস দ্বারা পিক পরি- 

মাণে অক্সিজেন্ গ্ৃহাত হয়। | 

(২) নিয়ে এতৎসংক্রাস্ত কয়েকটা মত বিকল উদ্দহ ঠঠল | 
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উপরে দেখা গেল, মদ্দিরা আমাদিগের আহার্ধয 
দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, সুতরাং স্স্থাবস্থায় 
ইঞা শিষ্প্রয়োজনীয় । অতঃপর দেখা যাউক, গীড়িতাবস্থায় 
ইহার প্রঃয়াজন হইতে পারে কি না? 

যাহা স্বাস্থ্যের অবস্থায় ভক্ষণ করিলে নানাবিধ গীড়া ও 
ঘভ্যর কারণ হয়, তাহা অন্তুস্থাবস্থায় হিতকর হইবে ইহা! 
সহসা মনে স্থান পায় না। ফলতঃ মদ্িরা একটা উষধ-দ্রব্য । 
ওষধ যেরূপ রোগের অবস্থাতেই আবশ্যক এবং অরোঁগীর 
পক্ষে হিতকর বা প্রয়োজনীয় নহে, সেইরূপ মদ্দিরা আমা- 
দিগের অন্ুস্থাবস্থাতেই উষধরূপে সেব্য, স্তরাং প্রয়োজনীয় | 

সস 
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পর্ধযালোচণ| করিয়। সংক্ষেপে যাহা বলিরাছেন, তাহা এই __ 
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মদিরা। ৯৩ 

পূর্বেবে বলিয়।ছি, মদিরা বিষবিশেষ, অতএব অন্যাণা বিষের 
ন্যায় মদ্য-বিষও বিধিপূর্বক সেবিত হইলে অতি উপাদেয় 

ফল প্রসব করে; নতুবা উহা হইতে সতত অনিন্ট ফলই 
প্রসূত হওয়া অবধারিত । এই সম্বন্ধে আমাদের চরক আয়ু" 
বে্বেদে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহ! পাশ্চাত্য বহুদশাঁ চিকিৎ- 

সকদিগের মতের সহিত যথেষ্ট এঁক্য দেখা! বায়। অতএব 
এস্থলে চরকের মতই প্রদর্শিত হইতেছে । ভিষক্প্রবর 

চরক বলিতেছেন যে? মদ্যমেবনে মোহ, ভয়, শোক, ক্রোধ 

এবং ম্বৃত্যু উপস্থিত হয় । ইহাতে উন্মাদ, মদ, মুচ্ছ দি, অপ- 
সমীর, অপতানক প্রভৃতির মধ্যে অন্যতম উপস্থিত হইলে 

স্মৃতি-বিভ্রশ ও তাবৎ নিকৃষ্ট লক্ষণ জন্মায় । এই হেতু 
মদ্য-দোষজ্ঞ ব্যক্তিরা মদ্যকে নিল্দা করিয়। থাকেন | বস্তৃতঃ 

অতিমাত্রায় অবিধিপূর্র্বক অহিত-মদ্যপান-কারীর পক্ষে মদির। 

যে মহা অনিষজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মদ্য 

প্রকৃতিতে অন্নম্বরূপ | (১) ইহা! অযুক্তিপ্রযুক্ত হইলে রোগ 

জন্মে, আর যুক্তি প্রযুক্ত হইলে, অম্বত তুল্য হইয়৷ থাকে। 
ঘেমন অন্ন জীবগণের প্রাণস্বরূপঃ কিন্তু উহা অধুক্তি প্রযুক্ত 

হইলে সেই প্রাণকেই নাশ করে। যে বিষ প্রাথনাশক 
তাহাও ঘুক্তিপৃর্বক ব্যবহৃত হইলে, রপাঁয়ন অর্থাৎ ওষধ- 

রূপে হিতকর হয়। (২) 
+ ০০০, পপি পা পপ পা উপ ১০৪০ পা পপ পা 

(১) ডাক্তার এনেষ্টি ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ নদহত্বজ্ঞরা পীর্ড়াবন্থায় মদের 
হিতকারিত। দৃষ্টে মদ্দিরাকে তদবস্থার অন্ন (9০৫) স্বব্ধপ বিব্ঠন| করেন । 

(২) মদ্যে মোহো ভয়ং শোকঃ ক্রোধে মৃত্যুঞ্চ সংশ্রিতাঃ। 

দোন্মাং মদমুচ্ছা দ্যা: নাগন্মারাপতানকা:॥ 



৯৪ মদিরা। 

মদির! পীড়াবিশেষে যথাযথ রূপে প্রযুক্ত হইলে যেরূপ 
উতৎরুক্ট-কলগ্রদ হয়, তাহাতে উহাকে অম্বতভুল্য মনে করা 

অন্যায় নহে। অনেক সময়ে চিকিৎসকদিগের বিবেচন! হয় 

যে, সংসারে মদিরা নাথাঁকিলে, হয় ত ব্যক্তিবিশেষের জীবন- 

রক্ষাই হইত না'। ইহা! প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে যে, যে পরি: 
মাণে মদিরা স্স্থকায় ব্যক্তি সেবন করিয়! প্রমত্ত ও বিষাক্ত 

হইয়াছে, সে পরিমাণে বা তদপেক্ষ1! অনেক অধিক পরিমাণে 

মদির! ভক্ষণ করিয়াও রোগিবিশেষে বিষাক্তের লক্ষণ দুরে 
থাকুক, মন্ততারও কোন লক্ষণ উপস্থিত হয় নাই| আশ্চর্যের 

বিষয়, যে মদ্য সেবন করিলে সহজ লোকের উন্মন্তের ন্যার 
উগ্রত1, অনিদ্রা ও প্রলাপ উপস্থিত হয়, পীড়া দ্বারা কাহারও 

তাঁদুশ লক্ষণ উপস্থিত হইলে সেই মদ্য সেবন দ্বারাই প্রশ- 

মিত ও অপনীত হইয়া খাকে। অপর, যে মদিরা দৈহিক- 

উপাদান-ক্ষয়-নিবারক গুণে সুস্থ ব্যক্তির সম্থান্ধে বিবিধ পীড়াঁর 

কারণ হয়, সেই মদিরাই আবার কথিত গুণে উপাদান ক্ষয়- 

কারিণী পীড়ায় অম্বততুল্য হিতকরী হইয়! থাকে । অতএব বুঝা 
যাইতেছে যে, যুকতিপূর্বক ব্যবহার ব্যতীত মদ্য-বিষ হইতে 

কলা শা ১৬৯ ০ পপ পাস পাটা পপ ০৬ শা ও পপ ৯০৮ পপ | ক পা পপি আপস 

যট কতিবি ভ্রংশস্তত্র সর্বমসাধুবৎ | 
ইতোবং মদাদোষজ্ঞ| মদাং গহস্তি যতুতঃ 1 

সতামেতে মহাদোষা মদ্য'স্তাক্তা ন সংশয়ত। 
অঠিতন্তাতিমাতরস্ত পীতন্ত বিধিবর্জনম্ ॥ 

কিন্ধু মদাং স্বভাবেন যখৈবাননং তথা স্বৃতম্। 
ন যুক্কিযুক্তং রোগায় ধুক্তিযৃক্তং যথামৃতম্ || 
প্রাণাঃ প্রণভৃতামন্নং তদযুক্ত। নিস্তাসুন্। 

বিষং প্র1ণহরং তচ্চ যুক্কিধুক্তরলায়নম ॥ 
| চিকিৎসিত স্থান। ১২শ অধ্যায় ॥. 



মদিরা। ৯৫ 

কখনই অম্বত উদ্চ'ত হয় না। চরক বলেন, বিপিপুর্র্বক উচিত 
মাত্রায় (১) উপযুক্ত কালে স্ত্পথ্য অন্নের মহিত স্বীয় বলা- 
নুলারে যেব্যক্তি হৃষ্টচিন্ড হইরা মদ্য পান করে তাহার 

পক্ষে সে মদ্য অমুত তুল্য হয়। (২ আধুনিক বিজ্ঞ 

চিকিৎনকেরাঁও যথেষ্ট বিবেচনার সহিত পীড়িভাবস্থায় 

মদিরাবাবহারের উপদেশ দেন। ড্রঠাখের বিনয়, আনেক 

চিকিৎসক মদ্য-প্রয়োগধুক্তি সন্দত্র শ্লারণ না করিয়া মদিরার 

অথ] ব্যবস্থা দেন। তদ্দারা ইন্টের পরিবর্ভে অনিষ্টই 

সণ্ঘটিত হইয়া থাকে | যাহা হউক, মদিরা যে আমাদের 

অন্তস্থাবস্থায় একটা প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু তাহা কেহই 
অন্বীকর করেন না। 

৮ম। সমাজে, বিশেষতঃ হিন্দুসমাঁজে 
মদিরার স্থল। 

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মনুস্যসমাজে আদিম শবন্থা 

হইতেই মদিরা' -সেবন প্রচলিত হই! মাসিয়াছে ॥ সেই 

(১) আধা দাগ দাগলা বলেন যে, ত্র টং জট গণ সকল মদ্য- 
সেবানর প্রপম পদ ব1 গরম বন্তানভেই আছে) অভদনন্থব আর্থাহৎ মন্তত! 

জন্মিলে উহার বৈগ্ুণ্য প্রাকৃত হয়। পাশ্চাতা চিকিৎসক বাও মাদোর 
প্রথম ক্রিয়া বা উত্তেক্নার অবস্থাকেই (8606 01 ৪1171717100) হিতকর 

বলিয়া গ্রশংন1 করেন । | 

(২) বিপিন] মাত্রয়া কালে তিটৈরন্ৈর্নথা বলম। 
প্রহথষ্টো৷ যঃ পিবেন্মদাং তস্য াদমুতোপমম ॥ 

চিকিৎসিত স্থান। ১২শ অধ্যায়। 

৮ পক 



৯৬ মদিরা। 

প্রাচীনতম কালের কোন ইতিবৃভ না থাকায় আমরা নিশ্চয় 
ক্ূপে জানিতে পারিতেছি না যে, তখনকার সমাজে মদিরা 
কিরূপ স্থান লাভ করিয়াছিল। ফলতঃ ইহা অনুমান করা 
অসঙ্গত নহে যে? বকালে মনুষ্যের প্রজ্ঞাশক্তি উন্মেষিত না 
হওয়ায় শিল্পকার্য্য অনুষ্ভাবিত ছিল তখন প্রকৃতিজাত 
মদিরাই মনুষ্যের হস্তগত হইত, সুতরাং সে সময়ে সমাজে 
মদিরা-সেবন অতি সঙ্কীর্ণ ভাবেই প্রচলিত থাকা সম্ভব। 
অনন্তর মনুম্যের বুদ্ধিরৃভি যুকুলিত হইলে, সাঁমীজিক অবস্থাও 
তদন্ুসাঁরে উন্নতির পথে পদার্পণ করিয়াছিল এই কালে 

 সামাজিকেরা প্রকুতিলন্ধ দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়। সন্তুষ্ট 
ছিল না। তাহারা সহজসাধ্য বহুবিধ শিল্প উদ্ভাবিত করিয়া 
বহুবিধ নৃতন দ্রব্য লাভ করিয়াছিল | মনুষ্য সমাজের এই 
শৈশবাবস্থায় প্রকৃতি ও প্রয়োজন কখিত নূতন নৃতন ব্য 
লাভের সহায় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যখন দেখা যাঁয়, 
মদিরা প্রস্তৃত-প্রক্রিয়া কিছুমাত্র জটিল নহে, বিশেষতঃ মদ্য- 
নিষ্পাদনে প্ররূতির আদর্শ এবং সমাজে মদ্য-লাভের প্রয়ো- 
জনীয়তা পূর্বাবধিই বিদ্যমান ছিল তখন সমাজের সেই 
শৈশবাবস্থাতেই মনুষ্য কর্তৃক মদিরা প্রস্তত হইয়াছিল, তাহা! 
বোধ হয়। বখনই হউক, মদিরা-প্রস্ততীকরণ মনুষ্যের শিল্পা- 
য়ন্ত হইলে উহার সেবন যে তদবধি অধিকতর প্রচলিত হইয়া 
উঠিয়াছিল, তাহা! একপ্রকার অবধারিত মনে কর যায় | 

অতপর আমরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর না 
করিয়া, ভাষাতত্ব ও ইতিহাসের সাহায্যে প্রাচীন সমাজে 
মদিরার স্থানলাভের বিষয় আলোচনা করিব। যদিও সকল 



মদিরা। ৯৭ 
মনু্যমমাজের প্রাচীন ভাষা বা পুরারন্ত নাই, কিন্তু দৌভাগ্যক্রমে যে যে গমাজের তাদৃশ অমূল্য বস্ত্র আছে, ৩৪২ সমাজের প্রাচীনকা'লীন আচার ব্যবহার অব- শধণ দ্বারা আমরা যেক্প জানিতে পারিতেছি, পুরাতন ভাষা ও ইতিহাস বিহান সমাজের অন্তত; উত্তর কালের আচার ব্যবহার, সম্পূর্ণ না হউক, অনেকটা যে সেইরূপ ছিল, তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারা যায়। অতএব ইহা বলা বাল্য যে, কক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে আমর! আধ্যভাষা এনং আর্যেতিহাস অবলম্বন করিব । 
প্রাচীন ইতিরন্ত পর্যালোচনা করিলে জানা যায় বে, সমাজের শৈশবাবস্থার মন্ুয্যের কৌতুহলবৃত্তি রস্ক,টিত হইয়াছিল । তখনকার লোক জগৎসগি-ব্যাপার ও ভৌতিক কাধ্যকলাপ পরিদর্শনে বিল্মিত হইয়া উহাদের কারণানু- সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । এবং নেসর্গিক পদার্থের অলৌকিক ও আশ্চর্য শক্তি দেখিয়া উহাতে দৈবী শক্তির অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়াছিল। এজন্য দেখা যায়, শৈশব সমাজের লোকেরা বায়ু, বৃষ্টি, অগ্নি পৃ প্রভৃতির আরাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিল। এই রূপে উত্তরোন্তর নানাবিধ স্থাবর জঙ্গমে দেবতা-বিশেষের অধিষ্ঠান স্থির হইয়াছিল। প্রাটীনেরা যখন দেখিলেন যে; মদ্িরায় অনুপম উল্লাসকারিতা, বল ও সাহস বদ্ধিনী শক্তি বিদ্যমান আছে, তখন তাহার! মদ্যে দেবতার অধিষ্ঠান বিবেচনা করিলেন, এবং তদবধি সমাজে অন্যান্য দেবতার ন্যায় মদ্য-দেবতারও অর্চনা প্রচলিত হইল। কোন্ সময়ে সমাজে সদ্য-দেবতার আরাধনা প্রচলিত হয়, ১৩ 



৯৮ যদিরা। 

তাহা! নিশ্চয় করা ছুঃসাধ্য । তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে 
পারে যে, আধ্যজাতি মূল পরিবার হইতে পরম্পর বিচ্ছিন্ন 
ও নিজ্্ান্ত হইবার পূর্বেব মদ্যদেবতা কল্পিত ও অর্টিত হয় 
নাই। কারণ এ সকল জাতির দেবতত্ব পর্যালোচনা করিলে 

জান! যায় ঘে, কতকগ্চলি দেবতাঁর নাম ও প্রভাব সকল 

জাতির মধ্যে একরূপ বা সদৃশ আছে, অপর কতকগুলির 
তাদৃশ মিল নাই। ইহাতে এই স্থির হয় যে, আধ্যজাতির 
পরস্পর অভিন্নাবস্থায় যে সকল দেবতার কল্পনা ও আর্চনা 

প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাদিগেরই নামাদির একতা ব1 সাদৃশ্য 
রহিয়াছে, আর যে নকল দেবত1 উত্তর কালে অর্থাৎ আর্ধ্য- 

জাতির আদিম বাসস্থান হইতে বহির্গমনান্তে কল্পিত ও 

অর্চিত হইয়াছিল, তাহাদের নামাদির একতা সর্বত্র লক্ষিত 

হয়না। এই মদ্যদেবত কথিত দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতার 
মধ্যে পরিগণিত হইতেছে । দেখ! যায়, হিন্দুজীতির মদ্য- 
দেবতার নাম সোম", পাঁরসীকদিগের হোম, গ্রীক্দিগের 
ডাইগনিসস্, রোমান্দিগের ব্যাকস্। (১) ইহার মধ্যে হিন্দু 
ও পারসীকদিগের মদ্যদেবতার নামের অভিন্নতা আছে। 

সংস্কৃত ভাষার শব্দবিশেষের স-কারের স্থানে প্রাচীন পাঁর- 

লীক ভাষার (আবন্ত1) রীত্যনুসারে হ-কার উচ্চারিত হয়। 
যেমন অস্থর--অন্থর, সিন্ধু হিন্দু; সপ্তসিন্ধু-_-হগুহিন্দু, 

মোম-হোম ইত্যাদি । তত্তিম্ন এই উভয় জাতির মধ্যে 
আদৌ মদ্যদেবতাঁর অর্চনা ও উৎসব একরূপই ছিল। 

হি পপ পাপ পাপ শপ সপ পপর পপি পীশিসিসপি সি পল পাশ 

(১) অনাধ্য মিসর- দেশের শর প্রাচীন অ অধিবাসীদিগের মদ্যদেবতার নাম 
ওসিরিস্। 
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ইহাতে প্রতীতি হয় যে, এই উভয় জাঁতি মূল আর্ধ্য পরি- 
বার হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া খন কতক কাল একত্রে বাম ও 

ধর্ম[লোচন! করিয়াছিল, তখনই ইহীদের মধ্যে মদ্যদেবতার 

কল্পনা ও অর্চন। প্রবর্তিত হইয়াছিল । অপর; গ্রীক ৪ রোমান্ 

জাতির মদ্যদেবতার নামের পরম্পর বিভিম্নতা দৃষ্ হয়। 

পরন্ত, .কথিত আছে যে, মদাদেবতার অচ্চনা ও উৎসব 

গ্রথমে এখেন্ন হইতেই রোমে নীত হুয়। এদিকে পাশ্চাত্য 

দেবতত্ব অনুধাবন করিলে জানা যায় যে, ব্যাকস্ ও ডাইও- 

নিঘন্ এক সিমেলী দেবীরই পুভ্র। অপর” গ্রীক ভাষায় 

ব্যাকস্কে ব্যাক্সস বল! হয়। ইহাতে উপলব্ধি হয় ঘে, 
রোমে মদ্যদেবতার অর্চনাদি বিপ্তারিত হইবার পূর্বে 

গ্রীমাদেশে মদ্যদেবতা ব্যাকস্ বা ব্যাকসস্ই ছিল। উত্তর 

কাঁলে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে গ্রীকদিগের মধ্যে প্রাচীন, 

মদ্যদেবতার নামপরিবর্তন করা আবশ্যক হইয়! থাকিবে। 

এবং তদবণি ড।ই নিস্ মদ্যদেবতা বলিয়া নিত হইয়াছে। 

 আক্দিগের দেবমগুলীমধ্যে ডাই ওনিসস্ ও ডিমীটার, এই 
ভই দেবতা তাদৃশ প্রথচীন নহে। কেননা! তাহ! হইলে 

' হোমরের কবিতায় এবং হিনিয়ডের দেবোপাখ্যানে উহাদের 

উল্লেখ তাঁদুশ বিরল কেন থাকিত ? হিরোডেটস্ বলেন, * 

কথিত উতয় দেবতা মিসর-অধিবাসীদিগের অনিরিস, 

(0819) ও আইপিদ. (198) দেবতাদ্বয়ের তুল্য; বিশেষতঃ 

যখন প্রাচীন কালে গ্রীকেরা মিসর-অধিবানীদিগের সহিত 
১ 

রক পপ ০ 

* 56০-017009+5 15156075 91 (79906 (8868 ) ৩), 2, 00০ ২92৮০ 

৭ কাাা১-০-লওাাপপ ক শপথ 
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সংস্ন্ট হইয়াছিল। তখন ডাইওনিসস ও ডিমীটীর্ দেবতার 
কল্পনা ও অঙ্চনাদি গ্রীকেরা ইজিপ্ট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে 
পরন্ত হিরোডোটসের কথিত সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করিতে 

প্রস্তুত নহি । দেখা যায়, গ্রীক্দিগের কতকগুলি প্রাচীন 
দেবতার সহিত হিন্দুজাঁতির প্রাচীন দেবতার প্রভেদ নাই। 
যেমন সংস্কত-দ্যৌসও গ্রীক*জিউস.$ সংস্কত-বরুণ, গ্রীক 
উরনস,; ইত্যাদি। গ্রীকের! হিন্দুদিগের ন্যায় আকাশকে 
পিতা ও পৃথিবীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। যেমন 

স্কত-দ্যোম্পিতৃ্, শ্রীক-জিউস্পাটর্ । গ্রীক্ভাষায় ডিমীটার্ 
শব্দের অর্থ “মাতামেদিশী”। অতএব বোধ হয়, ডিমীটার্ দেবতী) 
হিন্দুদিগের পৌরাণিক দেবতার ন্যায়) সমাজবিপ্রবকালে 
গ্রীকৃদিগের কর্তৃকই কল্পিত হইয়াছিল | আর যদি ইহা! কোন 
ভিম্জাতির নিকট হইতে লওয়া হইয়া থাকে, তবে সে 
হিন্দুজাতির নিকট। এরূপ ডাইওনিসস্ও সমাজবিপ্রব- 
কালে উদ্দিত হইয়াছিল । জানা বাঁয়, এই দেবতা! অভিনব 
বলিয়া প্রথম প্রথম লোকে উহার প্রতি আস্থা করিত না| 
কৰি ইউরিপিডিস এক স্থলে ডাইওনিসস. পিমিলীর পুত্র ও 
দ্রাক্ষারসের (মদ্যের ) অধিষ্ঠাত্রী দেবত1 ইহ! অবতার টীরে- 
সিয়ানের মুখ দিয় ব্যক্ত করাইয়। সামাজিকগণকে বিশ্বাস 
করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । *% 

যাহা হউক, এই ডাইওনিসসের নামটী অভিনব 
হইলেও ইহা প্রাচীন মদ্যদেবতা ব্যাকস্কে অভিব্যক্ত 

পিপিপি পাপা পদিপিসী শে পি 

০1. ডা. [১ 259,৮৮৫0068 01028 
10) 99001580০01 চ11)1195. পু 
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করিতেছে । আঁর এই ব্যাকসের নাম ও অর্চনাদি গ্রীকেরা 

নিরপেক্ষভাবে কল্পনা বা ইজিপ্সিয়ান্দিগের নিকট হইতে 

গ্রহণ না করিয়া হিন্দুসমাজ হইতেই পরিগ্রহণ করিয়াছে 

উপলব্ধি হয়। প্রথমতঃ ব্যাকস. শব্দটা হিন্দুজাতির প্রাচীন 

একপ্রকার মদ্যজ্ঞাপক বকন শব্দের নিতান্ত স্ুসদৃশ। (১) 

দ্বিতীয়ত? পাশ্চাত্য প্রদেশে জনশ্রুতি আছে যে; মদ্যদেবতা 

পূর্ব দেশ হইতে পশ্চিম দেশে নীত হইয়াছে । তৃতীয়ত? 

ইহা! এতিহাসিক সত্য যে, অতি প্রাচীন কালে গ্রীকৃদিগের 

সহিত হিন্দুদিগের সংআ্রব ঘটে । যদি বল, মিসর রাজ্যেও 

গ্রীক্দিগের প্রাচীন কালে বাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, 

বিশেষতঃ তত্রত্য অসিরিস. দেবতার উৎসব ব্যাকসের উৎ- 

সবের অনুরূপ হইতেছে। ইহার উত্তরে আমরা এই বলি 

যে, ঘে অসিরিস্কে মিসরবাসীরা মদ্যদেবতা বলিয়! পরি- 

গ্রহণ করিয়াছে, তিনি পূর্বের একজন প্রাচীন রাজা ছিলেন । 

লোঁককে ধর্দ্দোপদেশ দেওয়ার এবং সভ্য করার উদ্দেশে 

তিনি নামা দেশ পর্যটন করেন । তিনি ভারতবর্ষের মরুভূমি 

পর্ধান্ত আসিয়াছিলেন। অসিরিস্ স্বদেশে প্রত্যারন্ত হইলে 

তাহার ভ্রাতা তাহাকে সাহার করে। অনন্তর তাহার রী 

পুরোহিতদিগের মাহাব্যে তাহাকে (বৃষ প্র তশিধি করত ) 

দেবভাঁবে পূজা টি? পদ্ধতি প্রবর্তিত করেন। ২ রি অতএব 

পে পপ কী ক ভ্পাশিিিশপাপশিশীসপিত পাতি পিপি পাশে পাপী শত ৭ এ. পপি পপ পাপ ৮1 পান পাদ ২ ৮ কাট 

(১) দেখ! ধাঁয়, প্রাচীন কালে অনেক গ্কলে দা দেবতার নান 

অধিষ্টের বস্তবিশেষের নামানুলারেই সংজ্ঞিত হইত | 

(২) ১৫9-. 8৫$9218 101060975০1 09৮91891 17560170881 1 ি01))- 

()511148, 



১৩২ মদির|।' 

যখন অনিরিস্ দেবতা বলিয়। পরিগণিত হইবার পূর্বে ভারতে 
আগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি দেবতা বলিয়া পৃজিত 
হইবার পরে গ্রীকের! মিসরে গিয়াছিল, তখন ব্যাকস, দেব- 
তার কল্পনা ও আরাধন! ইজিপ্ট হইতে বা অসিরিসের অনু- 
করণে প্রাপ্ত হওয়! কিছুতেই সঙ্গত বোধ হয় না। ডাক্তার 

: ডূপ্রে ও থডিকম্ স্পষ্টই নির্দেশ করিয়াছেন যে, মদ্যদেবত। 
ডাইওনিসস্ ইগ্ডিয়৷ হইতে হেলাসে নীত হইয়াছে । * 

যাহা হউক, কথিত মদ্যদেবতার আরাধনা! ও তদুপলক্ষে 
উৎসব প্রাচীন কাল হইতেই জনসমাজ্জে প্রচলিত হইয়াছে । 

হিন্দুলমাজে সোম যজ্ঞ এবং উত্তর কালে সৌত্রামণী বজ্জে 

মদ্যোতৎসব হইত। পারসীকদিগের মধ্যে হোম যজ্ঞ প্রচলিত 
ছিল, কিন্তু মদ্যোৎসবে তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। শ্রীক্ 
ও রোম্যান্ জীতির মধ্যে অগণ্য মদ্যোৎসব প্রচলিত ছিল। 
উহার! সচরাচর অর্জিন্, কেনেফোরিয়া, ফালিকা, বাকেনে- 
লিয়া বা ডাইওনিসিয়া নামে অভিহিত । কথিত আছে, ডানা- 
উষ্্ নামা এক ব্যক্তি ও তাহার কন্যার কথিত মদ্যোৎসব 
এরথমে ইজিপ্ট হইতে গ্রীসে প্রবন্তিত করে। যাহা হউক, এই 
উৎসব উপলক্ষে গ্রীস ও রোমে স্ত্রী পুরুষ একক্র হুয়া মদ্য- 
পানে প্রমণ্ত হওত বহুবিধ দ্বণ! ও লজ্জাকর কার্যে প্ররত্ত 
হইত। এমন কি, একদা মদ্যোৎসবের অত্যাচার নিবারণ 

ক». গাও 00 ৮০010507815 ৪৪189 ০০ (116 80010010 
71501005০01 108780188) 00 0১৪ 07661. 70৮৪ ০1 (৮৩ 10160771018 8102 
81016 60 1201183 01 ৮00 19 £00. 1)10715909, 98৪--48. [:986186 00 (৩ 
(311610) ব85516) 84 ড81165158 ০৫ চা8৩ 80 1015, [৭9010100000 
2)91)76, 
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করিবার জন্য রাঙাজ্ঞ। প্রচারিত হওয়ারও প্রয়োজন হুইয়- 

ছিল। অন্যান্য সমাজেও মদিরোৎসব ঠিক এত দুর না 

হউক যথেষ্ট যে অনিষ্টপাত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কালপহকারে মনুষ্যের শিল্প-বুদ্ধি উন্নত হইলে মদিরার 

তেজন্িত। বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তখন যদৃচ্ছাপ্রবত্ত-মদ্যপান- 

জনিত অনিষ্ট ফল স্পন্টানুডৃতি হইতে লাগিল। সমাজের 
মধ্যে বিবেচক ও কল্যাণবিধায়ক লোকেরা এক্ষণে মদ্যসেবন 

যাহাতে হান হয়, তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। ফলতঃ 

তাহাদের হিতোপদেশ সমাজে স্বল্পই সম্মানিত হইয়।ছিল। 

পরবণ্তা কালেও প্রায় সকল সমাজেই মদ্যসেবন প্রাজ্ঞ লোক 

কর্তৃক নিন্দিত ও নিবারিত হইয়। আসিয়াছে,কিন্ত আশ্চধ্যের 

বিষয়, কোন কালেই মদ্যসেবন সমাজ হইতে অন্তহিত হয় 

নাই। প্রাচীন কালে যখন মদ্যসেবন-নিষেধক কোন শাসন 
সমাজে প্রচলিত ছিল ন1, তখন মদিরার অবাধ সেবনেও তত 

দুর অনিষ্ট ফল প্রসূৃত হয় নাই; কেননা! তৎকালে তীব্রতর 
 অদিরা জন্মে নাই । যদবধি তেজম্বর মদিরা মনুষ্যের হস্তগত 

হইয়াছে, তদবধি উহার সন্কীর্ণ ও মশাসন ব্যবহারেও যথেষ্ট 
: নর্থ উদ্ভুত হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মদিরার কি 

মোহিনী শক্তি! মনুষ্য ইহার অনিষ্টকারিত]। চিরকাল প্রত্যক্ষ 

করিয়াও ইহার ব্যবহার হইতে কদাচ ক্ষান্ত হইতে পারে নাই। 

প্রহ্যতঃ চিরকালই মদ্যসেবায় নিরত আছে দেখ! যায়। 
অতঃপর আমর। হিন্দ্ুসমাজে অদিরার স্থানলাভের বিষয় 

আনুপূর্িক আলোচন! করিব। 
স্থানান্তরে বলিয়াছি, হিন্দুসমাজের প্রাচীনতম কালের 



১০৪ মদিরা 

প্রচলিত আচাঁর ব্যবহার অবগত হইতে হইলে খগ্বেদের 

আশ্রয়লইতে হয়। অতএব প্রাচীন কলের মদিরাসেবন সন্বন্ধে 
আমরা বৈদিক প্রগাণই অবলম্বন করিব। খথ্েদে এমন 

কতকগুলি স্তোত্র আছে, যাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, 

প্রাক্ বৈদিক কালে আধ্যসমাজে মদিরাসেবন প্রচলিত ছিল। 

অপিচ ইহাতে জানা যায় যে, বৈদিক কালের প্রারস্তে মদির। 

প্রাচীন আর্ধ্যদিগের নিকট অতীব পবিত্র ও উপাদেয় বস্তু 

রূপে পরিগণিত, এবং ঘ্বত মধুর ন্যার দ্েবতাদিগের অর্চ- 

নীয় নৈবেদ্য সামগ্রী বূপে নিবেদিত হইত। এজন্য বহুবিধ 

বৈদিক যজ্জঞে সোম নামে একপ্রকার মদ্য প্রযুজ্য ছিল। পূর্বে 

বলিয়াছি, সোম নান্নী লতার নিক্ষাসিত রস হইতে সোম 

মদ্য প্রস্তুত হইত | এই সোম মদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য 

প্রাচীনেরা বথেক্ট কন্ট লইতেও কাতর হইতেন না । খধিগণ 
দুরস্থ দুর্গম গিরি কন্দর হইতে বহু ক্লেশ স্বীকার করির' 
এ লত! আহরণ করত উপযুক্ত গ্রস্তরখণ্ড দ্বারা নিষ্পেষিত 

করিয়া, কিম্বা সুচি বা কণ্টকাদি দ্বার! বিদ্ধ করত বিন্দু- 
পাতন দ্বারা রস নির্গত করিয়া ভাণ্ডে রক্ষা করিতেন এবং 

উহাতে মদিরোতৎসেচন উপস্থিত হইলে দেবতাগণকে 

( ইন্দ্র % ইন্দ্রাণী, অদ্দিতি, বায়ু; বরুণ, মিত্র, পৃথিবা দ্যৌস্, 

* বৈদিক স্তোস্্র পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, ইন্দ্র একজন ধনবান্ 
প্রভাবশালী লোক ছিলেন। তিনি প্রাচীন আর্্জাতির বহুর্েশার্জিত সোম 
পান করিয়! এবং সুমধুর স্তব শ্রবণে পরিতৃষ্ই হইয়া উহা্দিগকে ধন 
(গে!, ধান্য ইত্যাদি) দান করিতেন । পরবর্তী কালে ইন্ত্রদেব বায়ু, অগ্নি 
গ্রভৃতি দেবতার ন্যায় কল্িতন্ধপে অঠিত হইয়াছিলেন। 
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অগ্নি, অগ্নানী, বিষণ প্রভৃতি ) স্তব ছারা আহ্বান করত উহা 
াহ।দিগকে নিবেদন করিতেন । তদনন্তর খত্বিকেরা এ সোম 

পান করিয়া আনন্দিত হইতেন | প্রত্যহ তিনবার সোম 

সবন করিবার রীতি ছিল! মদিরার অনুপম প্রফুল্লকর এবং 

বল ও উৎসাহ বর্ধক গণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া মরলচিত্ত 

প্রাচীন আর্ধযগণ উহাতে দৈবী শক্তির অধিষ্ঠান স্থির করিয়া! 

সোমদেবের কল্পনা এৰং উহাকে বহুশক্তিমান্ বিবেচনা! 

করিয়া উহার পৃথক অঙ্না ও বজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন। খগ্বেদের অনেক স্থানেই (নবম মণ্ডলের তাবৎ 

স্টোত্রে_-১১৪) এবং অন্যান্য বৈদিক স্তোত্রে সৌমদেবতার 

মাহাআ্্য কীর্তিত হইয়াছে । (১) 

এই সৌমদেবত! এক সময়ে প্রাচীন আধ্যহৃদয়ে এরূপ 

বিশ্বাস জন্মাইতে সক্গম হইয়াছিলেন যে, খবিগণ তাহাকে 

জগতের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেও কুষ্ঠিত হন নাই। 
এক স্থলে উক্ত হইয়াছে বে, সৌম দেবতাদিগের পিতা ও 

স্বদক্ষ জনক ॥ (২) স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে, সোম স্বর্গ? মর্ত 

অগ্নি, সূষ্য+ ইন্দ্র ও বিষ্ণুর জনক। (৩) অপর সোমরস পান 

করিলে হর্ষোৎপাঁদন ও কাধ্যকরণে প্রবৃত্তি হয়, এবং তদ্বার! 

ধন ও সুখ, এমন কি, অমরত্ব পর্যন্ত লাভ করা যায়, প্রাচীন 

আধ্যদিগের যে এই বিশ্বাস ছিল, বৈদিক স্তোত্র সকল 
সত পাপা শিলা ০ শাপলা পপ . পাপী পপ পা সপ প্যাক ৯ 

(১) সোম এক দিকে রাজ। অপর দিকে ওষধিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
বলিয়াও নির্দিশ্টি দেখা যায়। 

(২) পিতা দেবানাং জনিত। স্দক্ষ১। ৯ম 1 ৮৭। ২। খাখদ। 
(৩) জনিত! দিবো! জরনিতা পৃথিব্যাঃ | জনিহ। আগ্নের্গনিত। সুর্য 

জনিত] ইর্্রভ জনিত বিষোঃ। ৯ম। ৬। ৫। এ 

৯৪ 



১০৬ মদিরা। 

তাহা প্রমাণ 'করিয়! দিতেছে । ইন্দ্রদেব সোম-মদ্যের 
বলেই যে, অশ্থরপ্রধাম রৃত্রকে পরীজয় ও নাশ করিয়া 

ছিলেন, বৈদিক শ্তোত্রের এক স্থানে তাহা স্পর্টই নির্দিষ 

দেখা যায়। যথা “হে ইন্দ্র! সেচন স্বীভাঁব, মদকর, শ্যেন- 

রূপা গাঁয়িন্ত্রী কর্তৃক স্বর্গ হইতে সমাহ্ৃত; অভিষুত সেই 
সোম তোমাকে হন্ট করিয়াছিল, তুমি স্বীয় স্বামিত্ব প্রকটন 
পূর্বক যে ধলকর সোম দ্বার অন্তরিক্ষ হইতে রৃূত্রকে নিহত 

করিয়াছিলে । (১) অপিচ প্রাচীন খমিরা সোৌমকে পবিভ্র- 

কারী ও স্তোৌত্র সকলের উৎপাদক বিবেচন। করিতেন 1 ২) 

ফলত? কালসহকারে সোমমদ্য এত প্রচলিত ও আদুত 

হইয়াছিল যে, সোম প্রস্ততের জন্য গৃহে ২ ঘোষিতেরা 
উদূখল ও মুষল দ্বারা সোমলতাকে কণ্ডন করিয়। পশ্চাৎ 
দণ্ড দ্বারা মন্থন করিতেন | এই উদুখল আবার পবিত্র ও 
পুজ্যবোধে খষিগণ তাহার অঙ্চনাও করিতেন। (৩) 

জানা যায়, প্রাচীন আর্ব্যের প্রয়োজনানুসারে অবিমিশ্র 

সহজ সোম হইতে মিশ্র ও তীব্রতর সোম প্রস্তত 

করিয়াছিলেন। সোষকে তেজস্কর ও স্থত্বাছু করিবার জন্য 
উহার মহিত শকরাঃ যবসার ( ৮৮০৮0110818? ), ত্রীহি 

(১) সত্বামদদবূষানদঃ সোমঃ শ্বেনাভিতঃ সুতঃ1 যেনা বৃত্রৎ নিরস্তো! 

জঘস্থ বজিন্নোজসা চমু স্ববাজ্যং। ১ম। ১৩। ৭। 
(২) অকুষে! জনয়ন্ গিরঃ সোমং পৰতে আমুষমিম্ত্রং গচ্ছন্ কবিক্রতুঃ। 

খখেদ ৯।২৫।৫। 
(৩) যেমন আমরা শ্বরম্বতীবেবীর আরাধনায় সন্ধার এবং লক্ষ্মী" 

পুকায় বেত্রনির্খিত মানের পৃজা] করিয়া থাকি, বোধ হয়, প্রাচীন কালে 
এইন্ধপ সেমদেবতার সহিভ উদৃখলেরও পুজ। প্রচলিত হইয়াছিল। 



মদিরা। ১5৭ 

এবং নানাবিধ পাঁকদ্্রব্য (বসনী, একধন! প্রসৃতি), এবং উহার 

উদ্ঘতা নাশের জন্য দধি মিশ্রিত করা হইত। এই রূপে স্তদীর্ঘ 
বৈদিক কালের অনেক সময়ে আর্ধাগরণ উত্তরোনর তীব্রতর 

ও সুপেয় সোম প্রন্তত এবং সেবশ ব্যাপারে রত ছিলেন। 
উহার! সোম ব্যতীত আন্যানা মদিরাও ব্যবহ।র কদিতেন,জানা 

যায়। (১) ফলত? সোম যেন্ধূপ ভাহাদিগের নিকট আদৃ্ত 

ভিল এরূপ আর কিছুই ছিল না। মাহা হউক সোম অয়ন (২) 

হর্জনক ও কাধ্যপ্রব্তক ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হইলেও 

উহার অতিসেবন দুঃখের কারণ হইত জাশ। বাইতেছে (৬) 

মোম আদৌ তাদুশ তেজন্কর ছিল না। এজন্য 

উহা উদর পরিপূর্ণ করিয়া সেবন করিলে৪ নিশেষ 
অনর্থ উত্পাদন করিত না । অনন্তর সোমের তেজন্ছিনা বুদ্ধি 

হইলে উহার অতিপান নিবন্ধন অনিন্টকারিতা আনশবই উপ- 

লব্ধ, হই়াছিল। যখন মিশ্র সোম প্রস্তৃত হইতে আরন্ত হইল 
তখন বোধ হয় ফোম দুষ্প্রাপ্য হইয়। উঠিয়াছিল। 

এই কালে হয়ত আধ্যগণ ভারতবনের উর্নর ক্ষেত্র 

স্পনিবিন্ট হইয়া কুনি ও শিল্প কাখ্যের উন্নতি সম্পাদনে 

প্ররৃভ হুইয়ছিলেন। ক্রষে সোমাদি সনোগ ব্যতীত 

ধান্যাদি শঙ্ত হইতে তাহারা মদ্য প্রস্ততি করিতে শিক্ষা 

করিয়াছিলেন । পশ্চাৎ সন্গানপ্রক্রিয়। ছআপিষ্কৃত হইলে 
এ ১টি পি পশলা ও আর? পাশপাশি ৬ 

(১) বান্গপেযুমংহিতা দেখ । | ু 

(২) দারনাচাধ্য এক স্থলে সোম. যে আমুত নদর্থে বলিমাছেন যে, 

সোনপানভন্যে। মদে মদাস্থর+ৎ মারানুকো ন 5ব5157৭:% 355 চা 

59005016166 ৮০1, ৮০726500068, 

(৩) খগথেবস।হি5 1৭7১1 ৫1থ1 



১৩৮ মদিরা । 

আর্ধাসন্ত।নের! স্থুরা মদ্য প্রীপ্ত হইয়াছিলেন, এবং উত্তরোভর 

তাহাদের মধ্যে উহার যথেষ্ট ব্যবহার প্রচলিত হইয়া- 
ছিল। (১) দেখা যায়, কোন নূতন ভোগ্য বস্ত সমাজে 

প্রবর্তিত হইলে উহ? সকলেই ভোগ করিতে তৎপর হয়) 

এবং ক্রমে উহার ব্যভিচারও ঘটিয়া উঠে। অতএব সোম 
প্রভৃতি মদ মদ্যের পর যখন তীব্র মদ্য (স্তররা) সামা- 

জিকদিগের হস্তগত হইল তখন তাহারা যে সত্বরেই 

উহার অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ কি? 
কথিত অত্যাচারের অবশ্যন্তাবী অনিষ্ট ফল সমাঁজে অবশ্যই 

প্রকাশিত এবং জ্ঞানবান্ লোক কর্তৃক তাহা উপলব্ধও হইয়! 
থাকিবে । পরস্ত সমাজ তখন ততদুর অনুশ।সনের অবীন ছিল 
না। বিশেষত? পূর্ববানুমোদিত মদ্যাঙ্গ বাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান 
সামাজিকদিগের নিকট ধন্ন কর্ম বলিয়া পরিগণিত খাঁকাঁয় উহা। 

সহস! প্রতিষিদ্ধ বা মদ্য ব্যতিরেকে নিষ্পাদন করা এক্ষণে 

অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। হুতরাং তখন সমীজ-শাঁসকের 

মদ্যসেবনের সংকোচ-সাধক উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
যোধ হয়ঃ এই কালে সমাজে অন্যান্য অত্যাচারও প্রবল 

হইয়া উঠিয়াছিল ; ' কেননা! পানাত্যাচারের সহিত উহা- 
দিগেরও নিয়মবন্ধন শাস্ত্রে যুগপৎ দৃষ্ট হইতেছে (২)। 

যাহা হউক বৈদিক কালের মধ্য বা শেষ ভাঁগে মদ্য- 

(১) পুরাণে সমুদ্রমস্থনানস্তর সুরার উৎপত্তি ও উহ! লইয়া] দেৰাস্ুরের 
কে যুদ্ধের হুত্রপাত বর্ণিত আছে তাহা অনভিপ্রাচীন বৈদিক কালের 

কর্থা বলিয়া বোধ হয়। 

(২) মনু, ৫ম অপার) ৫৫ শ্লোক এবং প্রীসত্তাগবত্। ১১ স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়, 
১১ শ্লোক দেখ। | 



যদিরা | ১০৯ 

সেবনের কথিত সংকোচ সাধনোদ্দেশে সৌত্রামণী যজ্ছের 

অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপিত হয়। ইহাতে স্তরাঁপান আঁদিউ 

হইয়াছে সত্য (১) কিন্তু তদ্দারা অন্যান্য স্থলে স্থরা 

সেবন নিষেধ ইঙ্গিত হইয়াছিল, বিবেচনা করিতে হইবেক। 

পরন্ত শ্্রা ব্যতীত অন্যান্য মদ্য ভক্ষণ যে বৈদিক 

কালে নিষিদ্ধ বা অপ্রচলিত হইয়াছিল এরূপ বিবেচন! 

হয় না। আমাদিগের প্রাচীন আচারজ্ঞ কোন প্রসিদ্ধ 

পণ্ডিত এক স্থানে (২) “মদ্যমপেররমদেয়মগ্রাহাং * 

শ্রর্তির নিষেধ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিত- 

প্রবর বেদের কোথায় এই নিষেধ প্রাপ্ত হইয়াছেন 

তাহার কোন নির্দেশ করেন নাই॥। আমরা 

দেখিতে পাই, রখুনন্দন ভট্টাচার্য স্বপ্রণীত তিথিতত্তে 
উক্ত নিষেধ উশনার নিবন্ধ বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন 
উশনা একজন প্রসিদ্ধ স্ৃতিকর্তী এবং মনুর পরবর্তী 
কালে সমাজে উদিত হুইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। 

ইনিই আবার শাপ দ্বারা স্থরাপানের নিষেধ প্রচার করেনা? 

ইহা বখেকউ সঙ্গত বটে যে, যে ব্যক্তি কর্তৃক এক 
সময়ে স্ুরাপান নিন্দিত হইয়াছিল, কালাতায়ে কাছা 

কর্তৃকই মদ্যমাত্রের পান নিষিদ্ধ হ্ইয় থাকিবেক | পরল্ত 
০ শপ লাশ ৯ নদ পাপী পদ. সপপিএ শন তরি গস শী পপ 

(১) * সৌত্রামণ্যাং নুরাগ্রান্ গৃরীয়াৎ » শ্রীসন্তাগবতের চীকাকার 
শীধরস্বামী এই বেদ এক স্থলে উদ্ধৃত করিয়। সুরার আস্রাণকে পান বলিয়া, 
নির্দেশ করিয়াছেন । পরন্ধ বৈদদক কালে স্বরা পানকরা যে গ্রাচলিত চিল 
তাহাতে সন্দেহ দাই। বগা “সৌত্রামণ্যাং তথ মদযং ্রুত তক্ষামুদাস্থ তম্* 
বৃহস্পতি । 
(২) ৯৫৪-]06 ০৮91 48180৫ 9 91 307681) ০]. এ 

687৮ 2) 181৫. 



১১০ মদিরা । 

ইহ! সকলে স্বীকার করেন যে, মনুর স্মৃতি সকল স্মৃতি 
অপেক্ষা প্রাচীন |: যখন সেই প্রাচীন ধর্্মশান্ত্রে কেবল ব্রাঙ্গ" 

ণের পক্ষে সরাত্রয় এবং ক্ষজিয় ও বৈশ্ঠের একটামাত্র সুরা- 

পান নিষিদ্ধ দেখা যায় তখন ত্রান্ধণের স্থুরাপান নিন্দা এবং 

সাধারণ্যে মদ্যপানের অকর্তব্যত1 বিধান মনুর ধর্মশাসনের 

পূর্বেব ( বৈদিক কালে ) প্রচারিত হওয়া সঙ্গত বোধ হয় না। 
যদি বল হ্বরাসম্বন্ধে মন্ুর নিষেধের পরে উশনার নিসেধ 

নিশ্রায়োজন হয়, তছুন্তরে এই বলা যাইতে পারে বে, উশনা 

যখন স্বয়ং স্থরাপানে নিরত ছিলেন তখন মনু নিষেধ বে 

তিনি পালন করিতেন না|! ঘে বিষয়ে সংশয় নাই। যখন 

স্বরার প্রতি তাহার দ্বণা জন্মিল তখন তৎকর্তৃক স্তুরপাঁন 

শিন্দিত এবং কাঁলসহকারে মদ্যযাত্রপানও অননুমোদিত 

হওয়া সম্ভব হইতেছে । স্থপ্ঞ্ডিত ব্যবস্থাদর্পণকার “মদ্য- 
মদেয়মপেয়মনিগ্রাহ্যং" বচন কলিপর বলিয়াই মীমাংসা! করি- 

যাছেন। বাস্তবিক কলিতেই মদ্যপান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ দেখা 

যায়। (১) অনুধাবন করিয়। দেখিলে জ্ঞান! যায় যে, 

বৈদিক কালের অবসানে যখন ধর্মপ্রযোজক খষিগণ 

কর্তৃক বর্ণভেদপ্রণালী ও ভক্ষ্যাতক্ষ্য নির্দিষ্ট হয় তখন 
স্থরা (পৈষ্ঠী) অন্নাদির মূল স্তৃতরাং অপবিত্র বস্তব বলিয়া ঘৃণিত 
এবং উহার পান উৎকৃষ্ট জাতির পক্ষে গহিতি বিবেচিত 

হয়। ( (২) পরস্ত সামাজিকগণ | তৎকালে সম্যক্ ধস্ম- 

হি নরাশ্বমেদো মদ্যঞ্চ ডি বরা টা জাতি ঘাতিবািপি 

কলিকাযাং ব্রহ্ষপুরাণম | শব্বকৰক্রমধৃত | 
0২) সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্ম! চ. মলমুচ্যতে | তনমাদতাদ্ষণরানেটা 
বৈশাশ্চ ন শ্থরাং পিবেখ ॥ মনু ১১ জ। 

৭.০ আপা পক ৯ পপি পিন পিপিপি সস ত০ পিল শিস তত 
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শীসনের শন্তভূত ছিল না। তাহারা অনেক স্থলে পর্ব- 

রূপ আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াই আমিতেছিল। 

বোধ হয় ব্রাঙ্গণ কর্তৃক স্বরাপান মনুর ধর্মশাসনপ্রচীরের 

পরেও বহু কাল সমাজে গ্রচলিত ছিল, নতুবা শুক্রাচায্যের 

প্রসিদ্ধ অভিশাপ প্রসঙ্গ পরবর্তী কালে শিষ্পায়োজন 

হইয়! পড়ে । বাহ! হউক মহাভারতে কথিত অভিশাপের 

বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে এস্থানে তাহার কিছু 

সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধত করা অন্যায় নহে। পুরা কালে 

দেবাস্ুরে পরম্পর কলহ উপস্থিত হইলে তভ্রিদিববাসীর! 

রহস্পতিকে এবং তান্সরেরা ুক্রকে পৌরহিত্যে নিযুক্ত 

করিলেন। ভার্গব সপ্পীবনী মন্ত্র জানিতেন; রহম্পতি 

তাহা জানিতেন না। এই জন্য যুদ্ধহত অন্তরের] 

পূনজ্জীবিত হইত, কিন্তু বৃহস্পতি ম্বত দেবগণকে সেরূপ 

উজ্জীবিত করিতে পারিতেন না। এই নিমিত্ত দেবগণ 

পরামর্শ করিয়া বৃহস্পতিস্গত কচকে এ সপ্ভীবনী বিদ্য] 

শিক্ষা করিবার জন্য শুক্রসমীপে প্রেরণ করিলেন । 

কচ শুক্রগৃহে অবস্থিতি করিয়া উক্ত বিদ্যা শিক্ারূপ 

_ মনোরখ পূর্ণ করিবার চেষ্টায় ছিলেন। .ইত্যবসরে 

তান্তরেরা কচকে বৃহস্পতির অঙ্গজ জানিতে পারিয়। 

পাছে শুক্রের নিকট হইতে এ বিদ্যা লাভ করত 

দেবগণের হিতার্থে নিযোজিত করে সেই আশঙ্কায় 

কচকে পুনঃপুনঃ হত্যা করিয়া উহার মৃতদেহ শৃগালাদি 

দ্বারা ভক্ষণ করাইয়াছিল এৰং একদা সমুদ্রের জলের 

মহিত নিম্পেষিতও করিয়াছিল। ভা্গবদুহিতা দেবযানী 
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কচের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন বলিয়া! তাহার অনুরোধে 

কচ শুক্রাচার্ধ্য কর্তৃক বারংবার জীবিত হইতেন। পরিশেষে 
এক দিন অহ্থরেরা কচকে নিধন করিয়া তাহার দেহ 

ভম্মীভৃত করণানন্তর শ্থরার সহ্বিত বিমিশ্রিত করিয়। 
আপনাদিগের গুরু শুক্রাচার্যকে পান করাইয়াছিল। 
এবারে দেবযানী পুর্ব পিতার নিকট কচকে প্রার্থনা 
করায় তিনি জানিতে পারিলেন যে, কচ তীহার স্বকীয় 

উদরে অবস্থিতি করিতেছে । তখন তাহাকে সঙপ্ীবনী 

বিদ্যা দান করিয়া স্বীয় উদর বিদীর্ণ করত বহিষ্কত 

করিলেন। কচও এবম্প্রকারে সিদ্ধধনোরথ হইয়া মৃত 
গুরুকে পুনরায় মন্ত্রপ্রভাবে জীবিত করিলেন। শুক্রা- 
চার্ধ্য স্রাপান দ্বারা হুতজ্ঞান ও দানব কর্তৃক বঞ্চিত 

হইয়া! স্বীয় শিষ্য ব্রাহ্গণ কচকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন 
জানিতে পারিয়! ক্রোধতরে স্রাপানের নিন্দা করিয়া এই- 

রূপ শাসন স্থাপন করিলেন | যথা-_-আঁজ হইতে যে ব্রাহ্গণ 
বুদ্ধিত্রংশ বশতঃ স্ত্রাপান করিবেন তিনি ধন্দমলোপ করিয়া 
ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হুইবেন এবং ইহলোকে ও পর- 
লোকে ছুর্দশা ভোগ করিবেন। আমি ব্রাহ্ধণধর্রের সীমা 
ও মর্ধ্যাদা নিরূপণ করিলাম। সা ব্রাহ্মণ গরুদেবতারত 
ব্যক্তি, দেবত] ও ত্রিলোকবাসী সকলে শ্রবণ করুন। (১) 

(১) যো ব্রাহ্মণোহদ্য প্রত্ৃতীঙ্ক কশ্চিৎ মোচাৎ স্ুুরাং পাস্ততি মন্দবুদ্ধি: । 
অপেতধর্মো ত্রন্মহ! চৈব স গ্বাদশ্মিলোকে গঠিতঃ স্তাৎ পরে চ ॥ 
ময়! চেমাং বিপ্রধন্ম্দোজসীমাং মর্ধ্যাদাং বৈ স্থাপিহাং সর্বলোকে । 

সাস্ধ। শি শুক্রবাংসো গুরূণাং দেব! লোকাশ্চোপশৃণৃস্ত সর্ষে ।। 
আদিপর্ব। ৭১ অ। 
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বৈদিক কালে(১) কেবল পুরুষজাতি নহে; স্ত্রীজাতিও 

মদ্যপানে রত ছিলেন উপলব্ধি হইতেছে। স্ত্রীজাতি সরা 

সেবন করিতে না পারেন তজ্জন্য বেদের শাসন দৃষ্ট হয়? 

বেদ বলিতেছেন, ঘে ব্রাঙ্গণী স্থরাপাঁন করিবেন দেবতারা 

মকলেই তীহাকে পতিলোক লাভ করিতে দিবেন না| (২) 

পণ্ডিতের! কথিত ব্রান্ষণীশব্দ উপলক্ষণ বিবেচন| করিয়1 উহার 

অর্থেস্ত্রীমান্র অনুমান করেন । 

বৈদিক কালের বেদ যেরূপ বিশ্বস্ত ইতিবৃত্ত, তৎপরব্তী 

কালের তাদৃশ কোন ইতিবৃত্ত নাই। এই দীর্ঘ কালের 

সামাজিক আচার ব্যবহার অবগত হইতে হইলে তাঁৎকালিক 

ধর্মশান্্র ও কাব্য গ্রন্থকে অবলম্বন করিতে হইবেক | অতএব 

বৈদিক কালের অবসান হইতে বর্তনান কাল পর্য্যন্ত যে সময় 

তাহাকে ৪ কাল্পনিক ভাগে বিভক্ত করত প্রথম ভাগকে 

স্বার্তিক, দ্বিতীয় ভাগকে পৌরাণিক, তৃতীয় ভাগকে তান্ত্রিক 

এবং শেষ ভাঁগকে আধুনিক কাল বলিয়া আখ্যান দিয়া এ 

সকল কালের সমাজে মদিরার স্ছলবিষয়ের ত্রমাহয়ে 

আলোচন! করিব। 

প্রথমতঃ স্বার্তিক কাল। এই কালের আধ্যসমাজের 

আচার-ব্যবহারের বিষয় ধর্মশান্ত্রের সাহায্যে অনেকটা জান! 

যাইতে পারে। মনুস্থৃতি সকল স্মৃতি অপেক্ষা প্রাচীন। 
(পল শপ পপ পপ 

(১) অথর্কাবেন অপেক্ষাকৃত অগ্রাচীন এবং কথিত আছে উঠ£1 মধুর শৃতির 

পরে রচিত হইয়াছে । অতএব বৈদিক কাল বলিতি এস্লে খক্, বন্ধুঃ ও 
নামের কাল বোধ্য। 

(২) যা'ব্রাঙ্গণী স্ুরাপী স্তার তাং দেবাং পতিলোকং নয়স্তীতি ক্রতিঃ৪ 
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ইহা দ্বায়া শৈষ বৈদিক কালের ও প্রথম ম্মার্তিক কালের 

াঁধাজিক আচার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব 

আমরা  এস্থলে প্রথমে মন্বুই অধলম্বন করিলাম । মনু.মদ্য- 

সেবনে মনুষ্যের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি আছে বলিয়। উচ্ছার 

সঙ্কোচব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন। তদনুসারে তিনি 

মাজের উচ্চশ্রেণী ব্রাহ্মণের পক্ষে ততকালপ্রচলিত ত্রিবিধ 

স্থরাই এবং অপেক্ষাকৃত অনুচ্চশ্রেণী ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের 

জন্য এক প্রকার (পৈষ্ঠী) মাত্র স্থরা পান করা মহাপাতকজনক 
ঘলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন$ শৃদ্রের জন্য স্বরাপানের 

কোন দোষ নির্দেশ করেন নাই । বোধ হয়, শুদ্রজাতি তখন 

বর্মশাসনের তাদৃশ অন্তভূতি ছিল না। মনু হৃরাপান- 

নিষেধসুচক ব্যবস্থা প্রকটন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; স্থরা- 
শীয়ীদিগের জন্য শারীরিক ও সামাজিক দণ্ড বিধাঁনও অব- 
ধারণ করিয়াছিলেন । তাহার মতে ব্রাহ্মণ গৌঁড়ী, মাধবী ও 

পৈষ্টী, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কেবল পৈষ্ঠী জ্ঞানপূর্ববক পান 
করিলে তাহাদের মরপাস্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক । তন্মি- 

মিন্ত অগ্নিবর্ণ। স্থুর! অথবা গোমূত্র,জল,ম্দীর/গব্যঘৃত ও গোময়- 
বম ইহার অন্যতম অগ্রিতে উত্তপু করিয়া বাবৎ মৃত্যু না হয় 

ভাবত পান করিতে হইত । ইহাই মুখ্য প্রায়শ্চিত। অপর গৈষ্তী 

ব্যতীত অনাপ্রকার সা পান করিলে গৌণ প্রায়শ্চিন্ 
. করিতে হইত । তজ্জন্য হবরাপানের চিহ্নস্বরপ গোরোমাদি- 

'বিনির্িত ধ্বজা শিরে ধারণ ও তিলকল্ক অর্থাৎ খৈল 

রাত্রিতে একবারমাত্র ভক্ষণ করিয়া একবঙসর কাল থাকি- 

সবার নিয়ম । অপর, ষনু গুরুতর অপরাধীকে কলে চিনিতে 
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পারে এজন্য তাহার কপালে চিহ্নবিশেষ প্রদান করিয়া 

সমাজচ্যতত করিতেন।| সে জন্য তিনি গর্ব নাগমলকারীর 
ললাটদেশে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা যোনিচিহ্ন, ভুরাপায়ীর 
কপালে স্থরাধ্বজ (১), স্বর্ণচৌরের কপালে কুুরপদাক্ক এবং 

ব্রশ্ধহার কপালে মস্তকহীন শবচিহ্ধ স্থাপনের বিধান দিয়া 

ছিলেন । অপর তাহার সামাজিক শাসনের বিধানে দেখা যায় 
যে,দ্বিজ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বু) স্বরাপানের অভ্যাস করা দূরে 

থাকুক, একবারমাত্র পান করিলেই তাহাকে পতিত হইতে 

হইত। তজ্জন্য তাহার পুনরায় উপনয়ননংস্কার ও যথোঁ- 

চিত প্রায়শ্চিত কর] সর্ধবতোভাবে প্রয়োজনীয় ছিল । ততিঙ্গ 

স্তরাপায়ীর সহিত একত্র ভোজন, যাঁজন, পঠন, বিবাহ" 

সশ্বন্স্থাপন করিতেও নিষেধ ছিল। সেব্যক্তির আত্তীয় 

স্বজন কর্তৃক নির্ববাদিত হইয়া যখেচ্ছা বিচরণ কর! উচিত 

হইত। আর ম্ুরাপায়ী বা রস(তাড়ী)বিক্রেত। ব্রাঙ্গাণকে 

দৈব পৈত্র্য কাধ্যে দানগ্রহণ ও ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেও 

ধারণ ছিল 1 (২) ইত্যাদি । 

মনু স্্রীজাতির জন্য সুরাপানের পৃথক শাসন স্থাপন করিয়া- 

ছেন। ফলতঃ তিনি তাহাদিগকে শারীরিক দণ্ডের বিধান না 

দিয়। ধর্মভয় ও সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা দিয়াছেন | যথা 

ব্রাহ্মণী স্থরাপান করিলে মরপাস্তে পতিলোক প্রাপ্ত না হুইঘ় 
ইহলোকেই শুনী, গপ্ী বা শৃকর়ী হইয়া! জন্মগ্রহণ করিবে । 

(১) *নুরাধ্বজ” শব্দে স্ুরাধার ভাখের চিহ্ন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান 
করেন। 

$২) সঙ ৩। €। ১১ সধ্যান। 
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হ্বরাপী নারী মরিলে তাহার ওর্ধদেহিক ক্রিয়া করিবেক 

না। নারী হ্থরাপায়িণী হইলে পতিতা হয় বলিয়া 

তাহার ম্বামীর ধন্ম কর্মের সহযোগিনী হইতে অযোগ্যা 

ইয়। এরূপ স্থলে সেই স্বামীর পুনরায় দারপরিগ্রহ করা 

আবশ্যক। ইহা ন! করিলে সে স্বামী পতিত হইবে; এবং 

তাহার নিষ্কৃতি নাই। (১) স্ত্রীজীতির জন্য পূর্বেবাক্ত শীসন- 
গুলি যথ|যোগ্য বোধ হয়। ভ্ত্রীজাতির পক্ষে স্বামী কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হওয়। এবং স্বামীর অন্য ভাধ্য গ্রহণ কর! অনন্গ 

শাস্তি বলিতে হইবেক। 

পরবর্তী ম্মার্তিক কালে ঘন্যান্য ধন্মপ্রযোজক খষির' 
অনেক স্থলেই মনুর মতের আদর্শে মদ্রিরাসেবনের শাসন 

স্থাপন করিয়। গিয়াছেন। শারীরিক দগুশ্ছলে যে কিঞ্চিৎ 

বৈষম্য দৃষ্টি হয় তাহা! এই। অঙ্গিরা; বশিষ্ঠ, পৈঠীনসি মরণাস্ত 
প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাস্থলে স্থরাই অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত করিয়! পান 

করিতে বলিয়াছেন । দেবল কেবল রৌপ্য তাত্র বা সীস- 

কের উঞ্ণ দ্রব তাদৃশ স্থলে পান করিতে ব্যবস্থা দেন। গৌত- 

মের মতে স্থরাপায়ী ব্রাহ্মণ স্বয়ং উষ্ণ স্বর! পান করিতে অক্ষম 

হইলে অন্য ব্যক্তি উহা তাহার মুখে সেচন করিয়া! দিবেক | 
অঙ্গিরা একবারমাত্র সুরা পান করিলে মরণান্ত গ্রায়শ্চিত্তের 

ব্যবস্থা দিয়াছেন । ইত্যাদি । 
উপরে যে শাস্ত্রীয় শামন উদ্ধৃত হইল তাহাতে প্রতীত 

সয় ঞ ম্মার্তিক কালে শুদ্রজাতি মদ্দিরাসেবনে নিবারিত 

ছিলনা । ক্ষজিয় ও বৈশ্য পৈশ্ী ব্যতীত অন্যান্য মদিরাঁও 
০০৯৯৮. ২.০ পপ আস পপ 

5) মন ৩1৫1১ অধ্যার | ৭ 
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ব্যবহারে অনুজ্ঞীত ছিল। .কেবল ব্রাহ্মণজাঁতিই মকল- 

প্রকার মদিরা সেবন হইতে নিষিদ্ধ দেখা যায়। 

পরন্য সমাজচরিত্র শাস্ত্রের শাসনের ঠিক অনুরূপ 

কখনই হয় না। অতএব স্বান্তিক কালে নিষিদ্ধ মদ্য 

ঘে সামীজিকেরা পান করিতে সম্যক্ ক্ষান্ত ছিলেন 

তাহা মনে করা বাঁইতে পারে না। যদি তাহাই মনে কর] 

যায় তাহা হইলেও সমাজস্থ চারি বর্ণের তিন বর্ণ 

যখন মদ্যপানে একপ্রকার প্রশ্রয়িত দ্িল তখন সমাজে 

মদ্যপান যে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ 

কি থাকিতেছে ? 

পর, যদি রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলি এই 

শ্রার্তিক কালেই ঘটিয়াছিল বিবেচনা করা যায়ঃ তবে 

উক্ত ছুই মহাকাব্য হইতেও স্বার্ডিক কালের মদিরা- 

স্থলের বিষয় আরও অনেক জান ঘাইতে পারে । অতএব 

রামায়ণ ও মহাভারত হইতে নিম্ষে কয়েকটা প্রমাণ এস্থলে 

প্রদশিত হইতেছে । 

ঘুকালে ভরত সসৈন্যে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রয়ে 

এক রাত্রি অতিবাহিত করেন তখশ ভরত ও তাহার 

সৈন্যদিগকে মদির! দ্বারা আতিথ্য করা হইয়াছিল । ভরদ্বাজ 

বলিতেছেন “ হে মদ্যপায়িগণ! মদ্যপান কর, হে বুভূ- 

ক্ষিত। নানাবিধ রসযুক্ত মাংস ভক্ষণ কর। স্থানাস্তরে, 

ভরত যখন. রামকে প্রত্যাবর্তন করাইতে অসমর্থ হইয়! 

অযোধ্যায় ফিরিয়া আসেন তখন অযোধ্যাপুরীর শোভাহীন- 

তাঁর জন্য এইরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলেন । বখা-_ আর 
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পুরীতে বারুণী মদিরার শ্বগন্ধ নাই, যুদ্ধকর মাল্যগন্ধ 
নাই, চন্দন ও অগরু গন্ধ আর প্রবাহিত হইতেছে না* 

ইত্যাদি। ফলতঃ সাধারণ লৌকের কথা দূরে থাকুক, ষে 
ধামচন্দ্রকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া লোকে বিশ্বীন করে, ষে 
সীতাকে স্বয়ং প্রকৃতিদেবী বলিয়া অনেকে মনে করে, 

ধাহাদিগের চরিত্রে পবিত্রতা সতত বিরাজিত ছিল, 
উাহারাও মদিরাপানে বিরত ছিলেন নাঁ! উত্তর- 

কাণ্ডের এ্রক চ্ছলে বর্ণিত আছে যে “ রামচন্ছ 

সীতাকে উত্তয় যাহ দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া) যেরূপ ইন্দ্র 

শচীকে অমৃত (সোম) পান করাইয়াছিলেন সেইরূপ; 
বিশুদ্ধ মৈরের মদ্য পান করাইলেন। কিস্কর সকল 

সত্বরে নানাবিধ: স্থরঙ্ষিত মাংস ও বিবিধ ফল রামের 

নিমিন্ত আনয়ন করিল নৃত্যগীতনিপুণা অগ্দরাগণ 
ও অন্যান্য রূপগুণবতী নারীরা পানৰশীভূতা হইয়া রাম 
ও সীতার হর্ষ বর্ধন করিয়াছিহলন।” (১) স্থানান্তরে আরও 

দেখা যায়, বিশ্বীমিত্র বখন বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়াছিলেন তখন 
বশিষ্ঠঘূনি মৈরেন্প ও হ্ৃরা দ্বারা বিশ্বামিত্রের আতিথ্য 
করেন। ইত্যাদি । | | 
- সকলেই অবগত আছেন ষে, মহাভারতের ঘটনাবলি 

(১) লীতামাদার বান্ভ্যাং মধু মৈরেষকং শুচি। 
. পারয়ামাস কাকুতস্থঃ শচীমিন্ো। যথামৃতম 0 ২১ | 

_ মাংসানি চ ন্ুমুষ্টানি বিবিধানি ফলানি চ। 

রামস্তত্যবস্থারার্থং.কিছ্বরাস্ত এদাহরন্ ॥ ২২0 
অঞ্সঝোগণ সঙ্ঘাশ্চ নৃভ্যাগীতবিশারদাঃ। 
দক্ষিণা রূপবতাশ্চ স্িয়ঃ পানবশং গতাঃ।| ২৩) 
উপ1নৃতাত্ব রা সীতান্মা হর্খবন্ধনাঃ | : 
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রামায়ণের ঘটনার অনেক কাল পরে উপস্থিত হইয়াছিল । 

এই কালেরও সমাজস্থ উচ্চ শ্রেণীর নরমারী যখন মদ্য- 
সেবনে রত ছিলেন জানা যায়, তখন সমাজনাধারণ্যে 

মদ্যসেবন বে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল তাহ একপ্রকার 

অবধারিতই বলিতে হয়। কেন নাযখন (মহাভারতে 

প্রকাশ ) শ্রীরুষ্জ, বলদেব, পার্থ প্রভৃতি মহাজনের! 

স্ত্রী, ভগ্রী ও কন্যার সহিত একত্রে মদিরা পান করিতেন, 
তখন (মহাভারতের সময় ) সমাজের অন্যান্য লোকের! 

যে উহাতে যথেষ্ট অনুরক্ত ছিল তাহাতে সংশয় কি 

হইতে পার? একদা রাজমহিষী স্ুদেষ্তা পিপাসাতুর! 

হুইয়! সৈরিম্ধীকে আদেশ করিতেছেন,_-উঠ আমার ভ্রাতা 
ক্ীচকের নিকট হইতে মদিরা আনয়ন কর। (১) অপরু 

ইহ প্রমিদ্ধই আছে যে, বাদবের! প্রভামতীর্ঘে মদিরা 

সেবন করিয়া উম্মত হওত পরস্পর পরস্পরকে হুনন 
করিয়! উচ্ছিম্ন গিয়াছিলেন। (২) ইত্যাদি। | 

দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক কাল। এই কালের শাস্ত্রকারেরা 

সমাজের সকল লোককেই মদ্যমাত্র সেবন হইতে নিবৃত্ত 
রাখিবার চেষ্টা করেন, তজ্জন্য তাহারা সকল বর্ণের 
পক্ষে মদ্যপান নিষেধ (৩) এবং উহার প্রায়শ্িন্ত 

কূপ শাসনও সংস্থাপন করেন। যজ্জাদিতে মদির সেবন 

ও তদনুকল্পে ত্রাণ করার যে পদ্ধতি ইতঃপূর্বে প্রচ- 

(১) বিকাটপর্বা। 

(২) যুষলপর্বয 

(৩) চতুর্বরৈরণের| উ[ৎ সুরা আীতিশ্চ নারদ 1. বান্বগরাপ। 



২৭ দির! | 

লিত হইয়াছিল তাহাও এক্ষণে নিবারিত হয়। এন 
কি, উহা স্পশ করাও নিন্দনীয় বলিয়া অবধারিত 
হইয়াছিল। (১) মদ্যাঙ্গ যজ্জে মদিরাস্থলে দ্রব্যান্তর 
দিবার ব্যবস্থা এই কালেই প্রচলিত হয়। স্থুল কথায় 
বদি কখন মদিরাসেবনের কঠিনতম শানন হিন্দুসমাজে 
প্রচারিত হইয়াছিল তাহা! এই পৌরাণিক কালেই 
বলিতে হইবে। যে সোম বেদাদিতে অস্ত ও ব্যাধি- 
নাশক বলিয়া কীত্তিত, এবং পরম পবিত্র বস্তু বলিয়া দেবত। 
ও ধষিগণ কর্তৃক পরিসেবিত হইত তাহা এই সময়েই 
নিন্দনীয় এবং স্বেনে প্রায়শ্চিত্ত অবধারিত হয়। 
পৌরাণিক কালে বেদচচ্চা ও বৈদিকক্রিয়াদি অনেকাং- 
শেই লোপ পাইয়াছিল, এজন্য সামাজিকগণ পাছে 
সোমকে মদ্যমধ্যে পরিগণন1! না করে (২) বোধ হয় 
এই অশঙ্কায় সোমপানের পৃথক প্রায়শ্চিন্ত মহাভারতে (৩) 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। শান্তিপর্কে্বে (১৬৫ অন) মদ্যপানের 
সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত নির্দেশ করিয়] গ্রস্থকর্তী সোমপানের 
বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছেন | যথা --যে ব্রাঙ্গণ সোমপান 

পা স্পা পা তপাপপাপপপিপ 

(১) অস্ত্রেরঞাপ্যপেয়ঞ্চ তথৈথাম্পৃশ্থামেৰ চ। 
শ্বিজাতীনামনালোচ্যৎ নিত্যং মদ্যমতি স্কিতম্।॥| কৃর্শপুরাঁণ। 

(২) স্বৃতিগ্রস্থে সোমপানের পৃথক্ প্রাক্শ্চিৰ নির্দেশ না দেখিয়া কেহ 
কেছ মনে করেন যে, সোমমদ্য পূর্বে মদ্দিরার মধ্যে পরিগণিত হই না। 
বাস্তবিক এটী তাহাদিগের ভুল। ম্মার্তিক সমাজে সোমকে মদ্দিরা বলয়াই 

 জ্ঞানিত, স্থৃতরাং তখন মদ্রাপানের সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত ই পর্যাপ্ত বিবেচিত হইয়া 
ছিল। তৈত্তিরীর ব্রাহ্মণে প্রকাশ যে, "এতদ্্বৈ দেবানাম্ পরমং অল্পং যৎসোমঃ 

এতদ্ মন্থুধাণাং বংস্থর1 1” স্থলান্তরে, “পুমান্ বৈ সোমঃ জ্্ীহ্র! তন্মিথুনষ্।” 
(৩) মহাভারত যদ্দিও পুরাণান্তর্গত নহে কিন্তু উহার ব্যবস্থাভাগ 

_ পৌরাণিককালীন সমাক্সের জন্য প্রকটিজ হওয়াই লস্তাবিত্ব। 
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করেন তিনি স্থরাপাযর়ীর মুখগন্ধ আত্রীণ, তিন দিন উজ 

ছুগ্ধ পান ও তিন দিনবায়ু ভক্ষণ করিবেন ।৮ যাহা হউক 

যে পৌরাণিক কালের সমাজচরিত্র পৌরাণিক কঠোর 
শাসনের অনুরূপ ছিল কিনা, নিশ্চয় বলা যায় না! 

বিবিধ সংস্কত কাব্যগ্রন্থে নরনারীর মদ্যপানের বিস্তর প্রসঙ্গ 

পাওয়া যায়। যদিও উহা স্মার্তিক ও বৈদিক কালের 

সমাজেও কতক বর্তিতে পারে, তথাপি অনেক গলে উহ 

বে পৌরাণিক সমাজের অবস্থা অভিব্যক্ত করে, তাহা! 

স্বীকার করিতে হয়। 

ভৃতীয়তঃ তান্ত্রিক কাল। শনেকে মনে করেন; বিগত 

১৬ শত বঙসর হইতে চৈতন্যদেবের উদয়কাল পর্ধ্যস্ত 

এই তান্ত্রিক কালের সীমা । এই কালে হিন্দুসমাজের 
ঘোরতর বিশ্হ্থলা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজশাপন গু 
ধর্মশাসনের বিপর্ধযর) বিদ্যাচচ্চার লাঘব এবং আচার 

ব্যবহার বিষয়ে স্বেচ্জাচারিতা এই সময়ে খটিয়াছিল। 
সমাজশাসকেরা যখন দেখিলেন যে, শ্মান্তিক ও পৌরা" 
পিক কঠোর শাসনের কাল গত হইয়াছে, তখন তাহার! 

সামাজিকদিগের প্রবৃত্তানুযায়ী বিবিধ ধর্মশাস্ন সকল 

প্রকটিত করিলেন । ইহাতেই বনুতর তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপঞ্তি 

হয়। অর্থাৎ দেশ, কাল, পাত্র (অধিকারী) ভেদে, 

বিভিন্ন আচার ব্যবহার ও ধর্মশাসনের বিধান দেওয়ায় 

তন্ত্র সকল পরম্পর বিভিন্ন মতের পোষক হইয়া 
পড়ে। তান্ত্রিক কালে সমাজে ভামসিক প্রকৃতির লোৌকে- 

রই সংখ্যা অধিক হইয়া উঠিয়াছিল, এজন্য কতকগুলি 
৩ 



৯২২ মদির! | 

 তন্ত্রে (১) পান, ভোজন ও অন্যান্য কদাঁচার প্রশ্রষ্বিত দেখা 

যায়। পরস্ত উল্লিখিত তন্ত্রের বিধানপরম্পর| নিবিষ্ট চিত্তে 
অনুধাবন এবং সাত্বিক আচার প্রণোদক অন্যান্য তন্ত্ব 

আলোচন! করিলে উপলব্ি হয় যে, তান্ত্রিককালীন সমাজস্থ 

ছুক্তিয়াসস্ত ও অধঃপতিত নরনারীকে সংশোধন, অন্য পক্ষে 

সমাজসাধারণের সংস্কার করাই তত্ত্রকর্তাদিগের (২) উদ্দেশ্য 

ছিলল। তান্ত্রিক সমাজের কতকগুলি উচ্চশ্রেণীস্থ পরিবার, 

বোধ হয়, এরূপ কদাচারী ও ধর্মাত্রষট এবং মদিরার অত্যা- 
চারে নিমগু হইয়াছিল যে, তাহাদের উদ্ধারের উপায়াস্তর 
না! দেখিয়া তন্ত্রকারেরা ধর্মসাধনের সহিত (৩) পরিমিত 

মদ্যপানের অনুমোদন এবং পানকারীকে সমাজে ঘ্বগ! ও 

ত্যাগ না করে তমিমিত বিধি বিধান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা! 
করিয়। বীরাচারমত প্রচার করেন। ফলতঃ দেখা যায়, 
এই মতে অভিষেক ও মদ্যশোধন ব্যতীত মদ্যপান মহাঁ- 
গাতকজনক | কথিত মদ্যশোৌধনও নিতান্ত সহজ ব্যাপার 
নহে। উহাতে যন্ত্রনির্মাণ, কলসস্থাপন ও তদানুষঙ্গিক 

পপ 
স্পট পপ পপ, ০০ পা জা পাপ খর 

(১) ইহাদিগকে শাক্ততন্ত্র বলা যাইতে পারে। 
(২) কথিত আছে, সমস্ত তন্ত্রই শিবভাধিত, কিন্তু লেখকের বিশ্বীন যে, 

কাঁলে কালে ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক তন্ত্র সকল রচিত হুইয়াছে। লোকের 
বিশ্বাসের জন্য শিবঠাকুরকে গ্রন্থকর্তৃত্বে আরোপিত কর! হইয়াছে মাত্র। 

(৬) কোন কোন তন্ত্র কেবল ধর্শ্সাধনেরই উদ্দেশে পরিমিত মদ্য- 
পানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যখা-_কুলার্ণবতত্ত্র। 

অন্ার্থস্ক,রপার্থায বক্ষজ্ঞানস্থিয়ায়-চ। 
অলিপানং প্রকর্তব্যং লে।লুপো! নরকং ব্রজেৎ | 
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কণতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান এবং মন্ত্রজপ দ্বারা শাপ (শুক্র, 
ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণের) বিমোচন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় । অপিচ 

তম্মতে মদ্যপান করিতে হইলে চক্রানুষ্ঠান ও চক্রের নিয়ম- 
পালন এবং পরিমিতপরিমাণ পানই আবশ্যক হইত | অতএব 
উপরে যে তন্ত্রকারেরা মদিরাপানের অনুমোদন করিয়াছেন 

বলিলাম, তাহ! কেবল উহার আপাততঃ সঙ্কীর্গতানীধন 
এবং ভবিষ্যতে নিরৃন্তির উদ্দেশে ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
তন্ত্রকর্তার এই সদুদ্দেশসিদ্ধির জন্য জ্ীজাতির পক্ষে পানের 

স্থলে আত্রাণের পরামর্শ, বিধিবিহ্বীন অতিপানের শাসন- 
স্থাপন? অপরিমিত এবং শুদ্ধি ব্যতীত মদ্যপানের নিন্দাঃ 

পরিমিত পানের নিয়মনির্ববাচন ইত্যাদি তন্ত্রে নিবিষ্ট 

করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে কথিত বিষয়ের প্রমাণ সকল, 
প্রদর্শিত না করিয়া (পাঠক কুলার্ণব, মহানির্ববাণঃ ম্স্য- 
সক্ত প্রস্থতি তত্ত, দৃষ্টি করিবেন) কেবল তন্ত্র যেরূপ পরি- 
মিত পানের সীমা নির্দেশ ও অতিরিক্ত পান নির্বাচন করে 

তাহাই এস্ছুলে উল্লেখ করিয়। ক্ষান্ত হওয়া যাইতেছে। 
তদঘথা-_- 

(ক) পানের সীমা” 

অলিপাঁনং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলঙ্ষণমূ। 

সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চ পাত্রং (১) প্রকীর্তিতম্ ॥১৯৪। 

অতিপানে কুলীনানাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥ ১৯৫ ॥ 

সমাজ পাপ 

(১) গানপাত্রং প্রকুবর্বীত ন.পঞ্চতোলকাধিকম্। 
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যাস চালয়েত দৃষ্টিং যাবন্স চালয়েম্মনঃ | 
তাবৎ পানং প্রকৃব্বাত পশুপানমতঃপরম্ ॥ ১৯৬ ॥ 

মহানির্ববাঁণতস্ত্র । ষ্টোল্লাস। 
(খ) অতিপাননির্বাচন।---- 

ম্থরীভেদাৎ ব্যক্তিভেদাৎ ন্যুনেনাপ্যধিকেন বা। 

দেশকালবিভেদেন বুদ্ধিত্রংশো। ভবেন্ন পাম্ ॥ ১১৪ ॥ 
অতএব শ্্রামানাদতিপানং ন লক্ষতে। 

স্থলছাকপাণিপাদদৃগভিরতিপানং বিচারয়ে ॥ ১১২ ॥ 
এঁ। একা দশোল্লাস। 

চতুর্থতঃ অধুনাতন কালের কথা বলিতেছি। অশ্মদ্- 
সমাজে চৈতন্যদেব ও রথুনন্দন ভট্টাচাধ্য প্রভৃতি লোক 
উদ্দিত হইয়া (৪০* বৎসর গত হইল ) বৈষ্ণবধর্মের স্তর 
পশ্বাচারের মাহাত্য স্থপ্রচারে রত এবং লুপ্তপ্রায় স্মার্তিক ও 
পৌরাণিক ধর্মমশীসন যথাসম্ভব পুনঃ প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্ধ্য 
হইলে বীরাচারমত যথেষ্ট অপ্রবল হইয়া পড়ে । যদিও 
বর্তমান হিন্দুসমাজের আচারব্যবহারের অধিকাংশই তান্ত্রিক 
মতেই নির্বাহিত হইয়া! থাকে; কিন্তু তান্ত্রিক বীরাচারমত 
আর তাদুশ আদৃত দেখা যায় না। সমাজের শীক্ত সম্প্র- 
দায়দিগের মধ্যেও অনেকেই দেবীপূজায় মদ্য ও পশুবলির 
অনুকল্প ব্যবহার করেন এবং তাহারা মদ্যপানে সম্যক্ 

বিরত। বাস্তবিক এক্ষণে প্রকৃত কৌলাচারপরায়ণ লোক 
অতি বিরলই দেখ যায়। পরস্ত ছুঃখের বিষয়, উল্লিখিত 
কারণে সমীজে মদ্যাতিচার নিবৃতি হওয়। দূরে থাকুক, বহুবিধ 
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আগন্তক কারণে উহ! ইদানীং অধিকতর প্রবল হইয় উঠি- 

ফাছে| বর্তমান হিন্দুসমাজে মদ্যপান কোনরূপ শাসন 

( ধর্মশাসন, সামাজিক শাসন বা রাজশীসন ) দ্বারা নিয়- 

স্ত্রিত নে; স্থতরাং সামাজিকের! এক্ষণে মদ্যপানে যদৃচ্ছা" 

প্ররন্ত। এমন স্থলে দেশীয় ও বিদেশীয় বহুতর মদিরা 

সর্বত্র হুপ্রাপ্য হওয়ায় এবং ইংরাজী শিক্ষার সহিত ইউ- 

রোপীয় কদাচারের অনুকরণ সমাজে বিস্তৃত হওয়ায় মদিরা- 

সেবন অবাধে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাঁইতেছে এবং উহ্নার 

অনিষ্ট ফলও সেইরূপ প্রবলরূপে সমাজকে আক্রমণ করি- 

তেছে। অনেক.ইংরাজী শিক্ষিতদিগের নিকট মদিরা আতিথেয় 

দ্রব্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কোন আগন্তক ভদ্রলোক 

উহাদের নিকট গমন করিলে উহার! মির] দ্বারা তাহার সৎ- 

কার করিয়া থাকে । তাহাদিগের মধ্যে এমন ভোজ অতি 

বিরল যাহাতে মদ্য প্রধান উপকরণ নহে। তাদুশ 
ভোজে দেখা যায়ঃ অনেকে আহারীয় ভ্রব্যকে উপেক্ষা করিয়া 

কেবল যদ্যপাঁনেই রত হয়, এবং এই রূপে তাহারা ভোজের 

নিমস্ত্রণে গিয়া বিষ তক্ষণ করিয়া চলিয়া! আইলে, এদিকে প্রস্তুত 
উপাদেয় অন্ন ব্যঞ্জন কুকুরের উদয়ে ন্যস্ত হয়। অপর, ইংরাজী 
শিক্ষিতের আদর্শে ইংরাঙ্ীবর্ণজ্ঞানবিহীন অনেক লোককেও 

মদ্যপানে রত দেখা ষায়। আক্ষেপের বিষয়ঃ পিতা, পিতৃব্য ও 

ভ্রাতাদিগের বা প্রতিবেশীর আদর্শে বিদ্যালয়ের অনেকানেক 

বালকও মদ্যপানে প্রবৃত্ত হুইয়। স্বকীয় ভাবী জীবনের উন্ন- 

তির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছে। পরন্ত এখনও জন্ম 
সমাজে এয়ন কতকগুলি লোক দেখা যায়, বাহাদের মধ্যে 
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কতক ধর্্মভয়ে, কতক বা পুরুষপরম্পরা অগ্ররত্তি বশতঃঃ কেহ 

কেহ বা অনাবশ্যক বোধে, অপর কেহ বা স্বাস্থ্যভঙ্গের আশ- 

স্কায় মদ্যপান হইতে সম্যক বিরত আছে । এমন কি, কতক- 
গুলি লোক মদ্যপানসন্বন্ধে এমন কঠিন নিয়ম পালন করে 
যে, তাহারা মদ্য স্পর্শ করিলেও আপনাদিগকে অপবিত্র 

মনে করে এবং পীড়িতাঁবস্থায় ওষধরূপেও উহা! ব্যবহার 
করিতে স্বীকার করে না। অনেক দিন হইতে ব্যক্তিবিশে- 

যের এইরূপ মদ্যসেবনের নিষেধ কাঠিন্যরূপে পালন করায় 
হিন্দু আয়ুর্ষ্বেদীয় বহুগুণদাঁয়ক নানাপ্রকার আসব ও অরিষ্ট 

ওষধ এক্ষণে অব্যবহার্ধ্য হইয়] পড়িয়াছে, এবং বিদেশীয় জলীয় 
ওঁষধও মদ্যসংত্রবসন্দেহে সমাজে সর্বত্র গৃহীত হইতেছে না। 

বর্তমান সমাজে জ্ীলৌকের সাধারণতঃ মদ্যপানে বিরতি 

দেখা যায়। এটী একটা সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। 

সমাজনিজ্কান্তা শ্বেচ্ছাচারিণী বারাঙ্গনাদিগের মধ্যে অনে- 
কেই. মদ্যপানে অনুরক্তা বটে, ফলতঃ তাহাদিগের ব্যবহার 

এক্লে ধর্তব্য নহে। শুনা যায়, কৌলাচারপরায়ণ বংশের 
কোন কোন রমণীর স্বামীর ধর্মমাধনের নিমিত মদিরা 
আত্বাণ করেন, কচি বা পাঁনও করেন । (১) তত্িন্ন সমাজের 

কোন কোন কুলাঙ্গার আপনাদের সহধর্টিণীকে সহজে বা 

বলপূর্ববক মদ্যপানে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু সৌভাগ্যের 
বিষয়) এরূপ পান প্রীয়ই চিরাভ্যাসে পরিণত হইতে দেখা 

(১) উড়িষ্যার কন্দাজাতির পুরুষদিগের মদ্যসেবনে যথেষ্ট আছ্ুরক্কি 
খাফিলেও উহাদের রমণীর! কেবল অনুরুদ্ধ হইলেই সলবশেষে মদিরার আব্ব।ণ 
লয় হা নাসমার পান করে। | 
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যাঁয় না। কলিকাতায় কোন কুতবিদ্য সম্জীস্ত লৌক আপন 

স্ত্রীকে বলপূর্ববক মদ্যপাঁন করাইতেন এবং জী তা
ঁহ। অস্বীকার 

করিলে প্রহার করিতেন, লেখক ইহ? পঠদ্শায় জ্ঞাত হইয়া- 

ছিলেন। বস্তুতঃ এই সকল ৃষ্টান্তের স্থল এত বিরল যে' 

হিন্দুরম্ণীদের মধ্যে মদিরাঁসেবন প্রচলিত নাই অনায়াসেই 

বলা বাঁইতে পারে । 
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বিজ্ঞান যখন স্পন্টই বলিয়! দিতেছে যে, শুস্থাবস্থায় 
আমাদের মদ্যপানের কিছুমাত্র আবশ্বীকতা নাই, বরং 
তদ্বারা বন্ধ অনর্থ উপস্থিত হওয়াই সম্ভব £ এবং যখন আমর! 
নিয়ত প্রত্যক্ষই করিতেছি যে, মদ্যপায়ীরা সংসারে বিবিধ 
ছুরবস্থায় নিরম্তর নিপতিত আছে, তখন মদিরা আমা- 

দের কর্তৃক কেন পীত হইয়া! থাকে ? নীচশ্রেণীস্থ হিতা- 
হিতজ্ঞানপরিশুন্য ব্যক্তির ( সৌভাগ্যক্রমে অন্যান্য দেশের 
অপেক্ষা অম্মদ্দেশে ইহাদের সংখ্য। অনেক, অল্প) মদ্য- 
ভক্ষণ কথঞ্চিৎ ক্ষমণীয় হইতে পারে, কিন্তু সমাজের কৃত- 
বিদ্য জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের মদ্যপান কখনই ক্ষমার্থ হইতে 
পারে না । সমাজের (বিশেষতঃ অন্মদ্সমাঁজের ) মধ্যে কয়টা 
লোককে সুশিক্ষিত, জ্ঞানবান এবং কৃতকন্মনা দেখা যায় ? 
বিশেষতঃ তাদৃশ লৌকেরই আচার ব্যবহার যখন সমাজস্থ 
অপরাপর লোকের আদর্শ হুইয়া থাকে এবং উহাদের 
উপর যখন সমাজের ভাবী কল্যাণ সম্যক. নির্ভর করে, 
তখন তম্মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই যদি মদ্য সেবনে রত 

হুইয়! বুদ্ধিত্রষট, অকালে অকর্ণ্য ও মৃত হয়ঃ তবে সমাজ- 
সাধারণের হিতের প্রত্যাশা কোথায় £ বাস্তবিক হিন্দু- 
সমাজে বর্তমান অনুম্নতি ও হীনাবস্থার কারণ অনুসন্ধান 
করিলে উল্লিখিত কারণ যে তৎপক্ষে অন্যতম প্রধান বলিয়। 
প্রতীত হইবে, তাহাতে অণমাত্র সন্দেহ নাই। হায়। 

কত শত কৃতবিদ্য ও কর্মাণ্য লোক, পানদোষে লিগ হইয়া, 



উপসংহার । ১২৯ 

অকাঁলে অকর্ম্ণ্য ও কালপগ্রাসে পতিত হওয়ায় সমাজ কতই 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । মদ খাইয়া, কত কত ধনবাঁনের দরি- 

দ্রত| ধঘটিতেছে, কত মদ্যপায়ী নীতি ও ধর্মভাবে ছূর্ববল হইয়। 
পড়ায় পরিজন ও সমাজের নিকট ঘৃণাঁর পাত্র হইয়া পড়িতেছে। 
হায়! কত মদ্যপায়ী পূর্বে জ্ঞান বুদ্ধির প্রভাবে উন্নত হইয়া 

স্বকীয়।পরিবার ও প্রতিবেশীর কত উপকার সাধন করিয়। 

এক্ষণে তাহাদিগেরই গলগ্রহ হইয়াছে । এমন অনেক দুর্ভাগ্য 
পরিবার দেখ! যায়, যথায় বৃদ্ধ পিতা মাতা ও অসহায় পুক্র- 

কলত্র এবং স্বজনগণ এক ব্যক্তির পানদোষে অন্ন-বস্ত্রাভাবে 

হাহাকার করিতেছে । পানদোষ কত কত সাধুচরিত্র লোক" 

কেও বহুবিধ ছুক্কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত করিয়া! থাকে । হায়-! এই 
সকলের কে ইয়ন্তা করিৰে 2 যে দেশে অপরাধের কারণের 
তালিকা আছে তথায় জান যায় যে, উহাদিগের অধিকাংশই 

মদ্যপানজনিত। এক গ্রেটব্রিটেনেই মদ্যপান হইতে প্রতি 
বসর ৪০০০* সহত্র লোকের মৃত্যু হয়। তথায় যে 

. সমস্ত অপরাধ কৃত হয় তাহার নয়দশমাংশ মদ্যপানজনিত। 

আর বে সমস্ত উন্মাদগ্রস্ত লৌক আছে তাঁহার শতকরা ১৪ 
হইতে ১৫সংখ্যকের, এবং দরিদ্রতার ভিনচতুর্থাংশের কারণ 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মদিরাপাঁন 1 (১) এইরূণ আমেরিকায় তিন- 

চতুর্থাংশ অপরাধ মদ্যপান হইতে উদ্ভুত হয় ॥ ডাক্তার এলেন 
বলেন, নিউইয়র্কে দরিদ্রতার শতকরা ৬২.৫* অংশ ও ম্যাসে- 

চূসেটসে এইরূপ ৬৭ অংশ মদিরার অপব্যবহারের ফল। (২) 

(১) ৯০৪---11)9 49009৮ 0০৮, 8০, 188০0. 

(২) ৯০০-৮]7৩ 505090 18507651 80050181094 9 ০01709) খানা] 29) 2৪৪ 

০, 



১৩০ উপসংহার। 

অধিকতর আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই, মদ্যপায়ী মদ্যপান 
ঘারা যে কেবল স্বকীয় দেহ ও মনের অপকর্ধত। লাঁভ করে 
এমত নহে, সে এঁ অপকৃষ্ট ভাব নৈসর্গিক নিয়মে অধস্তন 
পুরুষেও সংক্রুযণ করিবার কারণ হয়। এজন্য সচরাচর 
দেখা যায়, অদ্যপায়ীর সন্তানের! দুর্বল, ছুক্ক্িয়াসক্ত, চৌর, 
মূর্খ, লম্পট ও মদ্যসেবনপ্রবণ হইয়া সংসারে অত্যন্ত 
কষ$ পায়। (১) | 

পাঠকগণ শুনিয়! বিস্মিত হইবেন, এক ইউনাইটেড 
কিংমে প্রতিবৎসর ১খর্বব টাকা মদ্যে ব্যয়িত হয় । (২) 
এইরূপ পৃথিবীর কত স্থানেই কত অর্থ ধ্বংন হইতেছে । 
সংসারে মদিরার জন্য কত অর্থ, কত পরিশ্রম, কত খাদ্য 

দ্রব্য ও কত ভূম্যাদি অপব্যয়িত হয়, তাহার কে নিশ্চয় 

করিবে? যদি লোকে যদিরাসেবন হইতে বিরত হইতে 
পারে, তবে উল্লিখিত অর্থাদি দ্বারা সমাজের কতই না হিত 
সাধিত হয়? ভারত যে এত ছুঃখী, তথাপি তথায় প্রতি- 
বদর মদিরার জন্য যথেট উ টাকা ব্যয়িত হইয়া! থাকে। (৩) 

(১) সে দিন ব্রিটিস মেডিক্যাল এসোশিরেসন্ নায়ী সভার শাখাবিতা- 
গের নববাধিকী বক্তৃতা কালে ডাক্তার ক্যান্বেল বলিয়াছেন £__ 

1৮15 ০11 চর 086 [901)01505 ০)5010765 01076 8660 001016 2100- 

0110 66888 87৩ 170990119 07 15 079000708110,  * ক ৬ 

3719 (6৫092 0 ৪86৪ 0116 0111079) 01106619986 001676ৎ ৪621010) 0০1] 

880৫ 0008015 1070090, ৪০---]0)9 [80060 46) 0০৮) 1880. 

0২) 999 ৈ100৩)8 1107081) চ758161085, [289 44. 

(১) উপযুক্ত তালিকার অভাবে যদ্দিও এই কায়ের টাকার অস্কপ।ত 
করিতে পার! গেল না, কিন্তু মিরার উপর যে প্রচুর টাক! শুক্বরূপে 
গবর্ণমেন্ট প্রাপ্ত হইভেছেন, তাহ্াাতেই উল্লিখিত বায়ের কতকটা আভাস 
পাওয়। যাইতে পারে। বিগ ১৮৭৯ বালে স্পিরিট, ও ড়গে ১৩৬৯৪২৮০২ 



উপসংহার | ১৩১. 

যে তলের অভাবে ভারতবামী কত শত লোকের 

ত্যু সংঘটন হইয়াছে ও হইতেছে সেই তণ্ডুল রাশি 

রাশি মদিরা প্রস্তুত কার্যে দেশ বিদেশে নিযৌজিত, 

ইহ সামান্য ছুঃখের বিষয় নহে। অধিকতর পরিতাপের 

বিষয়, প্রাণভূৎ তণুলের কথিত অপব্যবহাঁরকে রাজশী সর্ 

নিবারণ করিতে অক্ষম, কেননা তদ্দারা অবাধ-বাঁণিজ্যের 

ব্যাঘাত ঘটিবেক, এবং অপরাপর মাদক দ্রব্যের ন্যায় 

মদদিরার উপর যে রাজকর (শুক্ষ) নিরূপিত আছে তাহারও 

ক্ষতি হইবে। উতগপূর্বের দেশীয় মদিরার পরিমাণের 

উপর সচরাঁচর' শুল্ক দিবার নিয়ম ছিল | তাহাতে যে পরি" 

মাণে মির! ব্যয় হইত তাহারই উপর কর আদায় হইত । 

কেবল অত্যন্ত মফস্বল স্থানেই শুক্ক আদায়ের অহ্ববিধার 

জন্য, খোল। ভাটার প্রথা (98৫ ৪001 838/502) ছিল, কিন্তু 

সম্প্রতি অনেক স্থানেই এই শেষোক্ত প্রথা প্রচলিত হ্ই- 

যাছে। শুনা বায়, অতঃপর সর্বত্রই মদ্যবিক্রয়ের ক্ষমতা! 

নিলাম দ্বারা বিক্রয় অর্থাৎ কেবল খোলা ভাটাই চালাইবার 

বাবস্থা হইতেছে । এই নিয়ম বদি রাজকীয় কর বৃদ্ধির 

উদ্দেশে হইয়া থাকে তবে সে উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইবে 

বলা যায় না। কিন্তু ইহা! একটা ভয়ানক অনিষ্ট ফল 

গ্রসব করিতেছে । যখন সাধারণ্যে খোলা তাঁটী ছিল ন। 

তখন মদাবিক্রেতীরা যেপরিমীণ মদিরা সহজে বিক্রয় করিতে 

পপপাপাশ পাশ 
শিট টা শিপ 

তত শ্পাশিতপাপস্জিপী পাপা সি 
পপ পিপিপি 

এবং ১৮৮০ সালে ১৫*৭৬৮৩*১ টাকা পু জাদায় হইয়াছে । 36০--199 

£25৩/6৪ ০1 17018 80091 29) 88৮" 
| 



১৩২ উপসংহার । 

পাঁরিত তাহাই প্রস্তুত ও বিক্রয় করিত এবং তাঁহাতেই যথ! 

সম্ভব লাভবান হইত। ইদানীং খোলা ভাটার নিয়মে উহ! 

যত ইচ্ছা! তত মদির] প্রস্তত করিয়৷ যাহাতে অধিক বিক্রয় 

করিতে পাঁরে তাহার চেফী করিতেছে । কেন না, মদ্য 

প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার জন্য যত টাক! তাহাকে রাজস্ব 

দিতে হইবে তাহা তাহীকে মদ্যবিক্রয় দ্বারাই সংগ্রহ করিতে 

হইবে; তত্িন্ন তাহার নিজের লাভও প্রয়োজনীয় । এই 

কারণে গ্রোক্ত রূপে রাঁজাঙ্ঞাপ্রাপ্ত মদ্যবিক্রেতারা এক্ষণে 

অপর্ধ্যাপ্ত মদির! প্রস্তৃত করিয়া স্থলভ মূল্যে বিক্রয় করায় 

দেশশুদ্ধ লোককে (নিতান্ত ছুঃখী লোকদিগকেও) মদ্যপানে 

নিমগ্ন ও আকর্ষণ করিতেছে। (১) যে মদ্রিরার (দেশীয়) বোতল 

॥০আন! মূল্যে বিক্লীত হইত এক্ষণে তাহা ৬/*অথব1 1০ আঁনায় 
পাওয়া যাইতেছে । অতএব গবর্ণমেণ্ট মদ্িরার করসম্বন্ধে 

অধুন| যে নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন তাহাতে প্রজার মদ্যসেবন 

সঙ্কোচ হওয়া দূরে থাকুক, উহা! দিন দিন বৃদ্ধিই পাই- 

তেছে। যদিই স্বীকার করা যায় যে, মদ্যসেবনে প্রশ্রয় 

(১) জামাদিগের এই উক্তি সপ্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গদেশের তৃতপূর্বব 
গবর্ণর সার. রিচার্ড টেন্পল্ সাহেবের নিজের কথা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে 

পারে। তদ্যথা- 
45001 076 ০0767 [1000 16 ৪৪69105 » 01089 01 17100190612] 00011001785, 

0 10856 9%€াশ্ 10007615৩60 €1008:889 01100062707 21 00৭9 

110 00 100110600০0 0018 70001£0008,. 4৮ 008 61709 079 থা) 

অয ৪00, অ০৪ [00010 60 09 00100146761) 266795060৮0 070015670888 

80)0718 ৪079 ০01 (196 170001/810008 1068) 070 & 10001109610 ০01 (186 

৪৪60 সাও (0110দ৩0 )7 100101 810111078800, ঠা) 0718 168060৮০96৩ 

হুমা)1১, [মধ 1880, ট 511 [10118001620] 9216 ৪০ 0. ৪৯ ০, 0886 232, 



উপসংহার । ৩ 
দিয়। (১) রাজ! কিছু করবৃদ্ধি করিতে পারিয়াঁছেন, কিন্তু এই 

রূপে করবৃদ্ধি কি স্ুর(জনিঘমানুমোঁদিত হইয়াছে? মাদক 

জ্ব্যের শুস্ক প্রজার নিকট হইতে ষত অধিক রাজকোষে 

আইসে, রাজার বিবেচনা করা উচিত ঘে, তীহার প্রজাগণ 

ততই অধিক অধঃপাতে যাইতেছে ; এবং রাজ্যে তাহাদিগের 

কর্তৃক ততই অপরাধ ও অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইতেছে। ইহা 
বলা বাহুল্য বে, দেশব্যাপক কোন একটী মন্দ আঁচাঁর বা 
ছুননীতি রহিত করিতে হইলে রাজকীয় শসনের প্রয়োজন 
হয়| বেরূপ এদেশে গঙ্গাসাগরে সন্তাণনিক্ষেপ, বিধবার অনু- 

গমন, চড়কপুজায় গাত্রের নীন। স্থানে বিহ্ধন ( বাণফোড়া ) 

প্রভৃতি রাজাদ্! দ্বার।ই তিরোহিত হইয়াছে, সেইরূপ মদিরা-. 
সেবননিবারণার্ধে যদি রাজশ।সন প্রচারিত হয় তবে অচিরে 

আঁমাদিগের দেশ হইতে মদ্যসেবন নিরাঁকৃত হইবে, সন্দেহ 
নাই। ইশ্বরকৃপায় অন্মদ্দেশে মদির| অন্যান্য দেশের ন্যায় 
সাধারণ্যে পানীয় রূপে (8০৪88) নিত্য ব্যবহৃত হয় 

না। অতএব মদ্যসেবন, ওষধ রূপে ব্যতীত, এক কালে 
উঠিয়া গেলে আমাদের গবর্ণমেণ্টের আয়ের যৎকিঞ্চিৎ 
খর্বতা ভিন্ন সমাজের কোন ক্ষতিরই সম্ভাবনা নাই । 

বর্তমান উদার গবর্ণমেণ্ট মনে করিলে এই সামান্য ক্ষতি 

স্বীকার অথবা! উহার পুরণের অন্যবিধ সাধু উপায় অব- 

(১) বাস্তবিক পূর্বে মফাসেকনে মতদূর নম্ভব প্রশ্রয় ন] দিয়া মিরার কর 
গ্রহণ করাই গবর্ণমেণ্টের শুক গ্রহণরীতিক্ষ উদ্দেশ্য ছিল। $৩৩--737168 
10 08 £11021000 01 10 00009 81006 17) 0016 8177175888607, 01 

0006 6৫158 461১8700891 0 [50দ0 10705100901 67781, 2811. 
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লগ্বন করিয়া! বনু অনিষ্টের আকর এই মদিরাকে ভারত 

হইতে, অন্ততঃ হিন্দুসমাজ হইতে অক্রেশে দুর করিতে 

গারেন। হায়! ভারতে সে শুভ দিন কি কখন আসিবে ? 

পরিশেষে মমাজের নিকট আমার বিনীত ভাবে অনুরোধ 

এই যে, (১) কেহ যেন ক্ষণিক আমোদের লীলসায় মদ্দির! 

স্পর্ণও না করেন। (২) ধিনি ছুঃসঙ্গে পড়িরা বা অবি- 

বেচন! বশতঃ বনু অনর্থের আকর মদিরসেবন অভ্যাস করিয়া- 

ছেন তিনি ঘেন উহা যত পুর্ব্বক ত্যাগ করেন। অনেকে 

বিবেচন! করিতে পাঁরেন থে, বনু কাঁলের মভ্যাঁস মহস! ত্যাগ 

কর! অসন্তব ও আশঙ্কার বিষয়, কিন্ত ম্নবিচক্ষণ চিকিৎসকেরা 

একবাক্যে স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে, বহু কাঁলের পানা- 

ভ্যাসও হঠাৎ বা ক্রমশ? ত্যাগ করিলে কিছুমাত্র অনিষটের 

সন্তাবন। নাই । % তবে এইমাত্র স্বীকার করা যাঁয় যে, 

কোন চির অভ্যান হঠাৎ ত্যাগ করিলে কিছু দিনের জন্য 

+ মন্দিরাসেবন নির্ধিগ্লে যাগ ও উহার অনিষ্টকারিত। ও নিশ্রয়োজ নীয়- 

তাঁদি সম্বন্ধে ১৬০০ শত গ্রাপিদ্ধ চিকিৎসকের মত নিয়ে উদ্ধত করা যাইতেছে। 
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কছু না কিছু কষ্ট হইলে হইতে পারে। *্* পরন্ত ্ে 

কষ্ট বিশেষ পীড়ার ব! স্বৃত্যুর কারণ কখনই হয় নাঃ তাহা 

সহনীয় । লেখক কয়েকটা নিত্যপার়ীকে বহু কীলের অভ্যাস 

এককাঁলে এবং অক্রেশে ত্যাগ করিতে দেখিয়াছেন। 

অনেকে ক্রমশঃ অর্থাৎ মদিরার পরিমাণ হ্রীস করিয়া 

মদিরাভ্যাম ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু আমা- 

দের বিবেচনায় নিত্যপায়ী কোন প্রকারে ১ দিন যদি পান 

নিবারণ করে, তবে সে তাহার পর দিন হইতে উহা! অনা- 

যাসে ত্যাগ করিতে সাহসী হইতে পারে? নতুবা হল 

বিশেষে অগতা। ক্রমশঃ মদ্য ত্যাগ করাই বিধেয় | 

লাশ পাপশীপিপাপিশীশপ
াশীসাপা শা পপি এসপাশাপশীতি টি

ভির 

85
8 

পাপ পিশিপপপীশপপিপপ্পীিকলপ
পীপাশা পাপা এপ অপ্পীপিপাটিলশ এ তব পীশপপসপাগাি 
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* অহিফেনসেবীর অহিফেনত্যাগে যেপ্প কষ্ট হয়, মদিরাভ্যাসীর 

অদিক্সত্যাগে দেরূপ কষ্ট হয় না। 
০৪ ৮ কি এ 4৮0 

সমাপ্ত। 
| 

হাগবাজ্ার বড়ি ঘা | 

পরি গুণ সংখ্যা! ৪৩০৪৪ লডঞগঞে ৬৩৪৮৪৪৫ 
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